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 ১৭i জলুাi ২০১০ 

 েবেদর সময় েথেক শুr কের আজ পযর্n ভারেত যত আধয্ািtক jান, িচnাধারা o বুিdর uেnষ হেয়েছ, সমােজ যা িকছু 
আচার, আচরণ, pথা pচিলত আেছ, যার uপর pকৃত ভারতীয় সমাজ দাঁিড়েয় আেছ, eর সব িকছুi ীমdাগবত গীতােত সমিNত 
করা হেয়েছ। গীতােত aেনক ধরেণর u  আধয্ািtক তtt o িবিভn আধয্ািtক সাধনার পেথর িনেদর্শ েদoয়া হেয়েছ। েয েকান 
eকটা আধয্ািtক তtt o িনেদর্শেক anসরণ কের মাnষ তার মn  জীবেনর uেdে  েপৗেঁছ েযেত পাের। ei কারেণ েয েকান 
মাnেষর কােছ গীতা eকিট aতয্n কিঠণ শাst। গীতার দশর্ন eতi u  আধয্ািtকত তtt dারা সমৃd েয, যত বড় আচাযর্i েহান না 
েকন, যত বড় পিNতi েহান না েকন গীতার সারতttেক কেয়কিট pবচেনর মাধয্েম সাধারণ মাnষেক বুিঝেয় েদoয়া সিতয্i aসmব। 
an িদেক গীতা হে  েমাkশাst, গীতার তttেক িযিন িঠক িঠক hদেয় ধারণা কের িনেত েপেরেছন, বুঝেত হেব িতিন মুিkর পেথ 
aেনক eিগেয় েগেছন। ei কারেণo গীতােক aতয্n কিঠণ শাst বলা হয়। sামী তরুীয়ানnজী বলেতন – গীতার েয েকান eকিট 
ে াকেক েবেছ নাo, তারপর সারাটা িদন ঐ ে ােকর anিনর্িহত ভােবর uপর ধয্ান কর, eiভােব eকিট ে াকেক eক মাস ধের 
ধয্ান কের েগেল তেব েসi ে ােকর anিনর্িহত ভাবটা ss  হেত থাকেব।  

 গীতা বয্াখয্া করেত িগেয় ৈdত, িবিশ াৈdত o aৈdেতর আচাযর্রা িবিভn যুিk িদেয়, nায় শােstর িবিভn িনয়ম o সংjার 
সাহােযয্ তাঁেদর িনজs দশর্নেক সামেন েরেখ েবাঝােত চাiেবন গীতা তাঁর দশর্েনর কথাi বলেছ। eকজন eকটা তকর্ আনেবন, 
আেরকজন আেরকিট যুিk eেন তার িবপরীত eকটা তকর্ িনেয় আসেবন। eখােন আমরা ঐ ধরেণর েকান আেলাচনাi করেত যাব 
না। আমরা শুধু েদখব গীতা িক বলেত চাiেছ, গীতার শুধু মলূ ভাবেক তুেল ধরার েচ াi করা হেব। aব  গীতার aেনক জায়গা 
সিতয্i খুব কিঠন হেয় যায়, েযখােন সিঠক ভাবেক ধের রাখা খুব মুশিকল হয়। পেনর-kিড় বছর ধের েকান ভা ািদেক aবলmন 
কের িনয়িমত যিদ গীতা eকটু eকটু কের টানা pিতিদন aধয্য়ণ করা যায় তখন েকাথাo েকাথাo িগেয় eর ভাবটা s  হেত শুr 
হয়। 

েয েকান আচােযর্র পেki কাuেক গীতার সারতtt কাrর মাথার মেধয্ বিসেয় েদoয়ার কাজ pায় aসmব, যতkণ না 
িনেজ েথেক ধারণা না হেব ততkণ িকছুi েবাঝা যােব না। আচাযর্ শুধু বয্াখয্া কের বুিঝেয় যােবন, িকnt গীতা বুঝেত হেল িনেজেকi 
বুঝেত হেব, তারজn আেগ চাi anমুর্খীনতা, িনয়িমত জপ-ধয্ান কের কের মনেক anমুর্খী করেত হেব। ৈশশবকাল েথেক আমরা 
ei েচাখ, কান, নাক iতয্ািদ iিndেয়র dারাi জগতেক gহণ করার িশkা েপেয় eেসিছ, িকnt আমােদর েভতর েথেকo েয eকটা 
jান হয় ei বয্াপারটা আমােদর মাথা েথেকi েবিরেয় েগেছ। ei কারেণi গীতা েবাঝা বা ধারণা করা aতয্n কিঠন বলা হয়। 

 গীতা aধয্য়েণর আেগ আমােদর মূল কেয়কিট িজিনষেক বেুঝ িনেত হেব। দশর্েনর িদক েথেক চারিট েবেদর সার আমরা 
uপিনষেদ পাi, আর সব uপিনষেদর সার গীতােত পাoয়া যায়, eটা তেttর িদক েথেক বলা হে ।  

 মহাভারেতর ভী পেবর্ গীতা anভুর্k। krেkt যুেd েকৗরব o পাNব uভয় পেkর রাজা, েসনাপিত, ৈসnরা মুেখামুিখ 
দাঁিড়েয়েছ, যুd শুr হেত চেলেছ। ei যুdেক বলা হে  ধমর্যুd, ধমর্যুেd uভয় পki মেন করেছ আমরাi িঠক। তখন anাn 
kিtয় রাজারা েয পkেক িঠক মেন করত তারা েসi পেk েযাগদান কের যুেd aংশgহণ করত। eক পk যিদ মেন কের আিম 
িঠক নi, তাহেল anরা যুd করেত যােব না। আবার যারা শুধু মাt িনেজর শিk o পরাkম েদখানর জn যুd করত, েযমন 
আেলকজNােরর মত রাজারা যখন সাmাজয্ িবsার করেত যুd করেত েবিরেয় পড়েতন, তােদর িকnt সাহােযয্র জn েকu eিগেয় 
আসত না। ধের েবঁেধ কাuেক েজার কের িনেয় আসাটা an িজিনষ, িকnt িনেজ েথেক েকu সাহােযয্র জn eিগেয় আসত না। 
ভারতবেষর্ ei ধরেণর যুdেক, aথর্াৎ তিুম শুধু aপেরর রাজয্েক gাস করার জn যুd করেব, কখনi সমথর্ন করা হত না। তাহেল 
িনেজেদর শিk সামথর্েক িকভােব pদশর্ন করেব? তখন eরা েকান eকটা িবরাট যেjর আেয়াজন করেতন, েযমন বাজেপয় যj, 
a েমধ যj, রাজসয়ূ যj ei ধরেণর যj করেতন। আবার িছল চkবতর্ী যj। ei ধরেণর যেj েদখান হেতা েয আমার শিkর 
পরাkেমর সামেন েকu দাঁড়ােত পারেব না। eiসব যেjর জn pচুর aেথর্র দরকার হত। eখন ei aথর্ িকভােব আসেব? তখন 
েসi রাজার ৈসnরা aথর্ সংgেহর জn েবিরেয় পড়ত, িবিভn রােজয্র মেধয্ িদেয় েসi ৈসnরা যােব। তারা িকnt ৈসn পািঠেয় an 
রাজয্েক িনেজর রােজয্র মেধয্ anভুর্k কের িনত না। েতামার রাজয্ আমরা দখল করেত আেসিন, িকnt তুিম eকটা পিরমাণ কর 
িদেয় দাo, হয় যুেdর আেগ িদেয় দাo, আর তা নাহেল যুd কের সমাধান কের নাo তুিম েদেব িক েদেব না। oরা িকnt বেলi িনত 
আমরা আমােদর শিk pদশর্ন করেত eেসিছ। eখন তুিমo যিদ শিk েদখােত চাo তাহেল যুেd েনেম ফয়সালা কের নাo। 

 ধমর্যুেdর েkেt িকnt বয্াপারটা পুেরা আলাদা।  বাজেপয়, a েমধািদ যjািদেত anরা েকu eিগেয় আসত না, তারা 
িনেজরাi eিগেয় েযত। ধমর্যুেd di পki েকান eকটা বয্াপাের বলেব ei বয্াপাের আিমi িঠক। তখন di পk েথেকi anাn 
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রাজােদর কােছ িনমntণ পািঠেয় েদoয়া হত, েসখােন বলা হত, ei বয্াপারটােত আিম মেন করিছ আিম িঠক, আপিন যিদ মেন কের 
থােকন আিম িঠক তাহেল আপিন আমার পেk েযাগদান কের যুেd aংশgহণ কrন। aেনক সময় eমনo েদখা েগেছ েয, হয়েতা 
আমিntত রাজা মেন করেছ েয, e হয়েতা পুেরাপুির িঠক নয়, িকnt eমন eকটা সmকর্ আেছ েয, েসi সmেকর্র খািতের তার 
িবেরাধী িশিবের না িগেয় ei িশিবেরi েযাগদান করত। 

 aজুর্নরা মেন করেছ েকৗরবরা পুেরাপুির ভুল করেছ। সিতয্ কথা বলেত, মহাভারত যিদ খঁুিটেয় খুব গভীর ভােব িঠক িঠক 
পড়া হয় তাহেল েবাঝা খুব মশুিকল েক িঠক িছল আর কার ভুল িছল। eটাi ধমর্যুেdর pকৃত ৈবিশ য্। dnd, ৈবপিরেতয্র সমােবশ 
eমন ভােব থােক েয েবাঝা যায় না েকানটা িঠক আর েকানটা িঠক নয়, eকিদক েথেক েদখেল মেন হেব eটা িঠক, an িদক 
েথেক েদখেল আবার মেন হেব anটাi িঠক। ধমর্যুেd আেরকিট ৈবিশ য্ হে  েয, েতামােক আমntণ জানান হেয়েছ, eবার েতামােক 
যুেd aংশ gহণ করেতi হেব, েকu না বলেত পারত না। ধমর্যুেdর আেরকিট pধাণ ৈবিশ য্ হে  যুেd eক পkেক না মারা পযর্n 
জয়পরাজেয়র েকান ফয়সালা হেব না। eক পkেক মরেতi হেব। 

 মহাভারেত বণর্নাnযায়ী krেkt যুেdর আেগ aজুর্ন টুকটাক eিদক েসিদক eক আধটা যুd কেরিছল, িকnt েসখােন 
েকাথাo আিম মরব িক তিুম মরেব ei ধরেণর যুd aজুর্নেক কখনi করেত হয়িন। eর আেগ পযর্n েয যুd কেরিছল েসটা হে  
আিম েতামার েথেক শিkমান, তুিম আমােক েমেন নাo আিম েতামার েথেক বড় sীকার কের িনেলi সব িমেট যােব। আেগকার 
িদেন রাজায় রাজায় েয যুd হত েসটা রkারk যুd কের হয় আিম মরব না হয় তিুম মরেব, ei ধরেণর হত না। eর ভােলা দৃ াn 
হে  িবরাট রােজয্র যুেd। রাজা িবরােটর রােজয্ পাNবরা ajাত বাস করেছন। েসi সময় dেযর্াধনরা eেসেছ িবরাট রাজার েগাধন 
aপহরণ করবার জn। eখােন eখন eক পk িনেজর সmিtেক বাঁচােত চাiেছ, আেরক পk েকৗশল কের পালাে , িকnt হয় তুিম 
মরেব না হয় আিম মরব ei aবsােত কখনi যায়িন। আবার যিদ েকu িতরsার কের েদয় তখন িপিছেয় আসেব। িকnt krেkেtর 
ei যুd হে  হয় তুিম বাঁচেব না হয় আিম বাঁচব। pথম aবsায় kিs লড়াiেয় আেগ েকান পেয়েন্টর বয্াপার িছল না, মািটেত 
েফেল িচৎ কের তার বুেক না বসা পযর্n েকান িমমাংসা হেব না।  ধমর্যুেd মৃতুয্i েশষ কথা। বিnর েকান p i েনi, বিn হoয়া 
মােনi মৃতযু্, েতামােক বধ করাটা শুধু িকছু সমেয়র বয্বধান। 

 eখােন krেkেtর যুেd সবাi মরার জn বা মারার জn pstত হেয় আেছ। eর আেগ aজুর্ন eiভােব কাuেক মােরিন। 
eর আেগo যুd হেয়েছ িকnt েতামােক আিম বধ করার জni দাঁিড়েয়িছ, ei anভাবনা িনেয় েকান েযাdাi eর আেগ দাঁড়ায়িন। 
aজুর্েনরo ei aিভjতা েনi। ei কারেণ aজুর্েনর মনটা হঠাৎ িবচিলত হেয় পেড়েছ। যােদর েকােল িপেঠ বড় হেয়িছ, যােদর 
সােথ eক সময় েখলাধূলা কেরিছ, যাঁর কােছ শstিবদয্া, শাstিবদয্া েপেয়িছ তাঁেদরেক েশষ কের িদেত হেব, আিম যিদ েশষ না কির 
তাহেল তারা আমায় েশষ কের েদেব। হয় aজুর্ন মরেব না হয় aজুর্ন eেদর মারেব। aজুর্ন eখন ei aবsায় eেস যুdেkেt 
দাঁিড়েয়েছ।  

iদািনং কােল aব  ei যুd aেনক েবেড় েগেছ। eখন জােন েয আিম যিদ শtrেক েশষ না কের িদi শtrপেkর ৈসn 
sেযাগ েপেলi আমােক েমের েদেব। আর আিম েতা যুেd মরার জn যাiিন, আিম েগিছ েতামােক মারার জn, ei েবাধটাi 
iদািনং কােলর েয েকান যুেd সমs ৈসেnর মেধয্ েগঁেথ েগেছ। ei জায়গাটােত eেস aজুর্ন িচnা করেছ আিম েতা আমার আtীয়, 
বnু, ভাiেদরi হতয্া করেত যাি । ei সব িচnা aজুর্েনর মনেক িবষাদgs কের িদেয়েছ। তারপর েতা আমরা সবাi জািন, aজুর্ন 
তার গাNীব রেথর uপর নািমেয় েরেখ বলেছ আিম ei যুd করব না। তখন ীকৃ  aজুর্নেক গীতার uপেদশ িদেলন। 

 আজেকর িদেন িহnd সমাজ বলেত িঠক িঠক যা েবাঝায়, eখনo ei সমাজ গীতার uপেদেশর িভিtর uপের দাঁিড়েয় 
আেছ। eর িভিtটা হে  বণর্া ম ধমর্। বণর্া ম ধেমর্র মেধয্ dেটা িজিনষ আেছ – pথম হে  বণর্ eবং িdতীয় হে  আ ম। চারিট 
বণর্ – bাhণ, kিtয়, ৈব  আর শূd আর চারিট আ ম হে  – bhচযর্, গাহর্s, বাণps eবং সnয্াস। গীতার pধান uপেদশ হে  
– েতামার যাi হেয় যাক, েয পিরিsিতi আsক না েকন, েকান aবsােতi তিুম েতামার বণর্া ম ধমর্ তয্াগ করেব না। বণর্া ম ধেমর্র 
uপের দাঁিড়েয় তিুম েয িসdাn িনেয় িনেয়ছ েসখান েথেক তিুম আর িপিছেয় আসেত পারেব না। বাlীিক রামায়েণ ীরামচnd েযমন 
বলেছন – রাম di রকেমর কথা বেল না। িকnt সমsা হয় যখন eকi েলােকর dেটা ধেমর্ dnd eেস যায়, েযমন েছেল বাবার 
িবrেd চেল েগেছ, বাবা বলেছ েছেলেক বাড়ী েথেক বার কের েদব। eখন মােয়র মাতৃধমর্ বলেছ সnানেক বাঁচােত হেব আবার an 
িদেক পিতধেমর্ বলেছ stী sামীেক রkা করেব। ei েয পরsর িবেরাধী ভােবর সংঘাত আসেছ eখােন মা তার েকান ধমর্টা পালন 
করেব? আসেল eর েকান utর েদoয়া হয় না। সমg রামায়ণ আর মহাভারেত eiসব dndgিলেক uপsািপত করা হেয়েছ িকnt 
েকান েkেti েকাথাo egেলার েকান সমাধান েদoয়া হয় না।   
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 পরাধীন ভারতবেষর্ যখন তীb sাধীনতার আেnালন চলিছল তখন aেনক বড় বড় sাধীনতা সংgামী েনতারা েবলুড় মেঠ 
eেস রাজা মহারাজা, মহাপুrষ মহারাজেদর সমােলাচনা কের বেলিছেলন েয, আপনারা েকন sাধীনতা সংgােম aংশgহণ করেছন 
না। েবলুড় মঠ কতৃর্পk তখন sাধীনতা সংgােম েযাগদান করােতা দূের থাkক, sাধীনতা সংgােমর সntাসবাদীেদর সােথ যারা েকান 
ভােব যুk রেয়েছ জানেত পারেল তােদর মঠ েথেক বিহ তৃ কের েদoয়া হত। তাহেল িক sামী bhানn, sামী িশবানn মহারাজরা 
েকান anায় কেরিছেলন? eেকবারi নয়, eখােনo dnd eেস িগেয়িছল। তাঁেদর কােছ িছল eকিদেক বৃহtর সমােজর েসবা, েযটা 
রামকৃ  মঠ o িমশন কের চেলেছ, আর an িদেক হে  sাধীনতা সংgাম েযখােন আঠােরা kিড় বছেরর েছেলরা েবামা মারেছ। 
সব ধরেণর সংগঠণ, সমs বয্িktেকi ei ধরেণর dnd, পরsর িবেরাধী ভােবর স েট পড়েত হয়।  

 sামীজী বলেলন ভারেতর আদশর্ হে  তয্াগ আর েসবা। eখন েসবা িজিনষটা আসেল িক? েকাn  aবsােত েকাn  কাযর্েক 
েসবা বলা হেব? eখন sামীজী বলেলন েpেগর েসবােত টাকা পয়সা kেলাে  না, েবলুড় মঠ িবkী কের েদoয়া েহাক, আমরা 
েকৗিপন পড়া সাধু, গাছতলার সাধু গাছতলােতi েথেক েলােকর েসবা কর। আবার an িদেক ীমা, িযিন aেনকবার বলেছন – 
েতামরা গাছতলার সাধু, েতামােদর েসবার জn আবার চাকর বাকর রাখা েকন, েসi ীমাi আবার ei েkেt বলেছন – েবলুড় মঠ 
িক নেরেনর eকার নািক, o িক িবkী করেব মঠ! pায়i বkারা ভাষেণ ei কথাi বেলন েয, মা েবলুড় মঠেক রkা করেলন, খুবi 
িঠক বেলন, িকnt sামীজীর সmেn যখন ভাষণ েদoয়া হয় তখন eকবারo বলা হয় না েয, sামীজী eতi আেবগpবণ িছেলন েয 
ী ীমা তাঁেক ধমক িদেয় থািমেয় িদেয়িছেলন। eকিদেক আেতর্র েসবার জn sামীজী মঠেক িবkী কের িদেত চাiেছন, an িদেক 
ীমা eক ধমেক আটেক িদেয় বলেছন, eকটা েসবােতi মঠেক িবিকেয় েদoয়া যােব না, মঠ থাকেল ভিব েত আরo যখন dিভর্k, 

বnা হেব তখন েসi সময় পীিড়তেদর েসবা করা যােব। েক িঠক িছেলন েসবার বয্াপাের? িঠক িঠক utর েদoয়া খুব কিঠণ। eকটা 
aবsায় pেতয্কেকi ei ধরেণর dেndর সmুখীন হেত হেয়। ei ধরেণর dেnd কখনi বলা যায় না েয eটা িঠক আর eটা িঠক নয়, 
েযটা বলা যায় েসটা হে , dেটার মেধয্ েয েকান eকটােক েতামায় েবেছ িনেত হেব, eকটা পথ aবলmন করেল ei ei asিবধা 
sিবধা হেব আর an পেথ েগেল an ধরেণর sিবধা asিবধা হেব। আমােকi eকটা িদক িঠক কের িনেত হেব, ei িঠক কের 
েনoয়ার বয্াপার যখন আেস তখন বণর্া ম ধমর্েক িকnt েকান aবsােতi ছাড়া যােব না। 

 িকnt বণর্া ম ধেমর্র েkেto ei পরsর িবেরাধী ভােবর সংঘাত আসেব। eখন েযমন aজুর্েনর kিtয় ধমর্ o রাজধমর্ 
বলেছ েতামার শtrেক eেকবার সমেূল নাশ কের দাo, আবার an িদেক aজুর্েনর পািরবািরক ধমর্ বলেছ আিম eেদর িক কের 
হতয্া করব, iিন আমার ঠাkদর্া, iিন আমার gr, iিন আমার কাকা, iিন আমার মামা, iিন আমার দাদা, iিন আমার ভাi 
iতয্ািদ। বাlীিক রামায়েণ pিত পেদ পেদ ীরামচndেক ei ধরেণর ধমর্ স েটর মধয্ িদেয় েযেত হেয়েছ, eকিদেক মাতৃধমর্ বলেছ 
েতামার মােক েদখেত হেব, মােয়র েসবা করেত হেব, আবার an িদেক বাবােক কথা েদoয়া হেয় েগেছ, eকিদেক বািলেক লুিকেয় 
বধ করেত হেব, an িদেক িমtধেমর্ বলেছ বnুেক রkা করেত হেব, eকিদেক eত বড় নর সংহার হেত চেলেছ, েযখােন ল ার 
পুেরা ৈসnেদর িবনাশ কের িদেত হেব, an িদেক তাঁর kিtয় ধমর্ বলেছ েতামার aপমান, েতামার কল েক েঘাচেত হেব। 
pেতয্েকর জীবেনi বার বার ei ধরেণর aেনক েচৗমাথার েমাড় eেস যায়, েযখােন eেস তােক eকটা পথi েবেছ িনেত হেব। আর 
আিম েয পেথi যাi না েকন, কল  আমার হেবi, কলি ত di িদক িদেয়i হেত হেব। krেkt যুেdর পর সব িকছু িমেট 
যাoয়ার পেরo েশষ aবিধ পযর্n যুিধি েরর পাপেবাধ িছল। আর যিদ যুd না করত তাহেলo পাপেবাধ থাকত। dndাtক 
পিরিsিতেত েযটাi করা েহাক না েকন পাপেবাধ dেটােতi থাকেব। িকnt আমােক েয েকান eকটা পথেকi েবেছ িনেত হেব, ei 
েবেছ েনoয়ার মেধয্ শুধু eকটা িজিনষেকi মাথায় রাখেত বলা হে  েয, েকান aবsােতi বণর্া ম ধমর্েক েযন না ছাড়া হয়। আবার 
যিদ েকান কাজ বণর্া েমর মেধয্ না আেস তখন েসi কাজ েতা েকান ভােবi করা যােব না, uপরnt ei বয্াপাের েকান আেলাচনাi 
করা হেব না।  

 krেkt যুেdর পটভূিমেত দাঁিড়েয় েয বয্াপারটা হেয়েছ তা হল, বণর্া েমর uপের িনেজেক pিতি ত কের aজুর্ন যুd 
করেত eেসেছ। eর আেগi িবরাট রাজার রাজদরবাের সমs কথাবাতর্া আেলাচনা যা হoয়ার হেয় েগেছ, আর aজুর্নo িনেজেক 
pstত কের িনেয়েছন েয আিম যুd করব। তারপর যুd শুr হoয়ার আেগর মুhেতর্ aজুর্ন পুেরা eকশ আিশ িডgী ঘুের িগেয় বলেছ 
– আিম যুd করব না। ীরামচnd েযমন বেল িদেয়েছন আিম বেন যাব, তখন তাঁর বািক সমs ধমর্, রাজধমর্, মাতধৃমর্ পেড় রiল, 
eiটাi হেব, রাম di রকেমর কথা বেল না। aজুর্ন আেগ বেল িদেয়েছ – hাঁ আিম যুd করব, িকnt eখন িপিছেয় eেস বলেছ 
আিম যুd করব না। ei ধরেণর আচরণ েকান sধীজেনর কাছ েথেক কাময্ নয়। রাজা িবরােটর দরবাের বেস যখন সবাi নানান 
রকেমর আেলাচনা করিছেলন, তখনi যিদ aজুর্ন বেল িদেতন েয আিম ei যুেd aংশ gহণ করব না, তাহেল িকnt ততটা েদাষযুk 
হত না। িকnt aজুর্ন েতা তা কেরনিন, eকবার যখন তুিম িsর কের িনেয়িছেল আর তুিম িপিছেয় আসেত পােরা না, যুd েতামােক 
করেতi হেব, হয় তিুম মরেব আর তা নাহেল েতামার আtীয় বnু বাnবরা মরেব। গীতা আেলাচনা করার আেগ ei িজিনষটােক 
খুব ভােলা কের আমােদর বুেঝ িনেত হেব, তা নাহেল গীতার মূল বkবয্েক আমরা ধরেতi পারব না। 
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 ei বয্াপারটা aজুর্নেক যখন ভগবান ীকৃ  বুিঝেয়েছন তখন তােক dেটা িদক েথেক বুিঝেয়েছন। eকটা হে  u  
আধয্ািtক তেttর িদক েথেক, u  আধয্ািtক তেttর িদক িদেয় আেলাচনা কের ীকৃ  aজুর্নেক বলেছন, তুিম যিদ u  েবদােnর 
িদক িদেয় েদেখা তাহেল ei ধরেণর যুেd শtr বেধ েকান েদাষ েনi। আর যিদ পারমািথর্ক দৃি  িদেয় না েদেখ জাগিতক দৃি  
িদেয়o েদখেত চাo তাহেল জাগিতক েkেt বণর্া ম ধমর্i হে  ে  ধমর্ eবং বণর্া ম ধমর্াnসাের ei যুেd েতামােক েতামার 
িপতামহ, gr, মামা, কাকা, ভাi, বnু সবাiেক বধ করেতi হেব। পারমািথর্ক আর জাগিতক ei dেটা িদক িদেয় যুd করাটাi 
হে  eকমাt সিঠক পথ, যুd না করাটাi aধমর্। পুেরা গীতােত ei dেটা িজিনষেক িনেয়i ীকৃ  বাচ েখলার মত েখিলেয় 
েগেছন। aজুর্ন হয় তুিম পারমািথর্ক তttেক িনেয় চল, আর নয়েতা জাগিতক মতেক িনেয় চল, ei dেটার মেধয্ েয েকান eকটােক 
েতা েতামােক িনেতi হেব।  পারমািথর্ক তtt হে  আtা ছাড়া িকছু েনi, শরীেরর মৃতযু্েত eেদর কাrরi মতৃযু্ হেব না, েসiজn 
eেদর বধ করাটা েতামার পেk েকান েদােষর হেব না। আর যিদ তিুম বল, আিম পরামাথর্ বুিঝ না, পারমািথর্ক তtt সmেn আমার 
েকান ধারণা েনi, আtা, bh, aিবন র, eiসব বড় বড় তtt আিম ধারণা করেত পারিছনা। িঠক আেছ, েতামােক বুঝেত হেব না, 
তাহেল েতামােক আিম জাগিতক ধমর্ বলিছ। জাগিতক ধমর্ হে  বণর্া ম ধমর্। বণর্া ম ধেমর্র িবচাের ei ধমর্যুেd হয় তুিম eেদর বধ 
করেব নয়েতা eরা েতামােক বধ করেব। েতামার বkবয্ হে  eেদর হতয্া করেল েদাষ হেব, আিম আমার jািত ভাi, সখা বnুেদর 
বধ কির তাহেল আমার কত বড় পাপ লাগেব। িকnt তিুম kিtয়, kিtয় ধমর্াnসাের eেদর মারাটাi হে  েতামার ধমর্, eেত েকান 
েদাষi েতামার হেব না।  

 eখন aজুর্ন েতা eত েবাকা নয়, আর eেকবােরi িকছু জােন না, েবােঝ না, তা নয়। তাহেল aজুর্ন িক কের ei 
মারাtক ভুল িসdাn িনে ? ভুল ei কারেণi েয, aজুর্েনর কথাgেলা eখন আর ধেমর্ pিতি ত নয়। aজুর্ন eখন েমাহgs হেয় 
আেবগpবণ হেয় পেড়েছ। ধেমর্র েkেt আেবগpবণতােক েকান মূলয্i েদoয়া হয় না। যখন sামীজী েবলুড় মঠ িবkী করেত 
চাiেছন তখনo িতিন আেবগpবণতায় আpতু হেয় বলেছন, তাi ঐ কথার েকান grt েনi। জাগিতক িদেক েথেক যিদ িবচার করা 
হয় তাহেল pথমত েবলুড় মেঠর জিম sামীজীর নােমi নয়, িdতীয়তঃ, েবলুড় মঠ িবkী করেল কটা টাকাi বা হত, আর েসi টাকা 
িদেয় কটা েলাকেক কত িদন খাoয়ােত পারত, eকটা tােণi যিদ মঠেক িবkী কের েদoয়া হত তাহেল আজেক eত সnয্াসীরা 
েকu মেঠ েযাগ েদoয়ার sেযাগ েপত না, আর eেতা বড় স o গেড় uঠত না, eেতা েসবাকাযর্, eেতা ধমর্pচারo হত না। ী ীমা 
তাঁর দূরদিশর্তা িদেয় েবলুড় মঠেক বাঁচালেন। ধেমর্র বয্াপাের ভাবােবেগর েকান sান েনi। aজুর্ন eখন েযটা বলেছন, েসটা 
ভাবােবেগর dারা চািলত হেয় বলেছন।  

 আধয্ািtক আর জাগিতক ধমর্, ei dেটাi হে  সমg গীতার মলূ দশর্ন। েবেদ চারেট পুrষােথর্র কথা, ধমর্, aথর্, কাম o 
েমােkর কথা বলেছ, গীতা িকnt aথর্ আর কােমর কথা বলেব না, eখােন ধেরi েনoয়া হেয়েছ েয যিদ তুিম িঠক িঠক বণর্া ম ধেমর্ 
pিতি ত থাক তাহেল েতামার aথর্ আর কােমর পুিতর্ eমিনেতi হেব, েকাথাo েকাথাo eকটু সামাn হয়ত ছঁুেয় যােবন। গীতা 
বণর্া ম ধমর্ সmেn বলেত িগেয় বলেব – তিুম যিদ বণর্া ম ধমর্ পালন কর তাহেল েতামার জাগিতক aভুয্দয় হেব আর মৃতযু্র পর 
sেগর্ েযেত পারেব। িdতীয় হে  েমাk, গীতা হে  আসেল েমাkশাst। েমােkর বয্াপাের, মুিkর কথােত যা যা বkবয্ থাকেত পাের 
সব িকছুi গীতােত পু াnপু  ভােব ভগবান ীকৃ  বেলেছন। eকটা কাপড়েক সিঠক ভােব জানেত েগেল েযমন pেতয্কিট 
সূেতােক আলাদা কের েদখেত হেব, িঠক েতমিন ীকৃ  মুিkর বয্াপাের যা যা বলার থাকেত পাের সবi িতিন নানা িদক িদেয় 
েদিখেয় িদেয়েছন। তাi িহnd ধেমর্র যা িকছু আেছ তার সবটাi গীতােত সূtাকাের সিnেবিশত করা হেয়েছ। সূtাকাের থাকার জn 
eেককিট ে াকেক েবাঝার জn বা েবাঝাবার জn di eক ঘNা েকান বয্াপারi নয়। আর ে ােকর ভাবেক, েয তttটা বলেত 
চাiেছন, েসটােক hদয় ম করেত আেরা aেনক েবিশ সময় বয্য় করেত হেব।   

 েকান েকান মহল েথেক গীতােক িনেয় িকছু p  করা হয়, যিদo iদািনং কােল ei p  করার িহিড়কটা আেগর তলুনায় 
aেনক কেম েগেছ। তবুo eখােন আমােদর েসi p gেলােক েজেন রাখা ভাল, যিদ েসi রকম েকান pে র সmুখীন হেত হয় তখন 
েযন আমােদর apstত না হেয় েযেত হয়। েযমন গীতা িক আেদৗ মহাভারেতর anভুর্k? ীকৃ  বেল আদেপ েকu িছেলন িকনা? 
আর aজুর্ন বেল েকu িছেলন িকনা? চতুথর্ p  krেkt যুd বেল সিতয্i েকান যুd হেয়িছল িক, না eটা িনছক কাlিনক? egেলা 
সবi ঐিতহািসক p । eমনo হেত পাের গীতা eমিনেতi মহাভারেতর িকnt তাi বেল বাকী িজিনষgেলা েয িঠক তা নয়, ogেলা 
বয্াসেদেবর কlনাo হেত পাের। ীকৃ  বেল েকu িছেলন হয়েতা িকnt তাi বেল েয যুd হেয়িছল আর িতিন েসখােন গীতার 
uপেদশ িদেয়িছেলন তার pমাণ েকাথাo েনi। আিম থানায় পুিলশেক িগেয় বললাম, sার, ঐ গােছর তলায় eকটা খুন হেয়িছল। 
পুিলশ pমাণ চাiেব। আিম বলিছ, চলুন আিম ঐ গাছটােক েদিখেয় িদি । িকnt গাছটােক েদিখেয় িদেলi িক খুন হেয়েছ eটা 
pমািণত হেয় যােব। িঠক েসi রকম ীকৃ  িছেলন বেলi েয যুd হেয়েছ, ীকৃ  িছেলন বেলi েয গীতার uপেদশ হেয়েছ, তার 
েকান pমাণ েনi। আবার an িদেক ীকৃ  বেল েকu থাকেলo থাকেত পােরন, িকnt aজুর্ন বেল েকu নাo থাকেত পাের। aথবা 
সবi িছল, গীতা মহাভারেতর a  িঠকi, ীকৃ  o aজুর্ন বেল েকu িছেলন িঠকi িকnt krেkt যুd আদেপi হয়িন, eটাo হেত 
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পাের। আরo বড় আপিt করা হয় েয, চারেটi িঠক, গীতা মহাভারেতর anভুর্k, ীকৃ o িছেলন, aজুর্নo িছেলন আর যুdo 
হেয়িছল, িকnt ীকৃ  আদেপ েকান uপেদশi েদনিন। ীকৃ  েয uপেদশi েদনিন ei বkেবয্র সপেk বলা হেয় থােক, েযখােন 
ৈসnরা যুেdর জn pstত হেয় eক aপেরর গলা কাটার জn দাঁিড়েয় আেছ েসখােন eতkণ ধের eকজনেক uপেদশ েদoয়াটা 
eকটা aবাsব কাN। পুেরা গীতা যিদ টানা পাঠ করা হয় তাহেল খুব কম কের হেলo d’ঘNা সময়েতা লাগেবi। েকৗরব আর 
পাNব d’পk মেুখামিুখ যুেdর জn দাঁিড়েয় আেছ আর তার মাঝখােন eেস d’ঘNা ধের uপেদশ িদে ন, eটা িক কখন িব াস 
করা যায়? eতkণ ধের ভাষণ িদেয় যাে ন যার ে াতা মাt eকজন, েসখােন ভীম বা an েকu eিগেয় eেস িজেjস করেছন না 
েয যুেdর সময় egেলা িক হে ? আবার তাo ছেnাবd ভােব gিছেয় বলেছন। 

 ei যত gেলা গীতােক িনেয় আপিtকর মnবয্ বলা হল eর েকানটাi যুিkেত িটকেব না। গেবষকেদর িপeiচিড করেত 
িগেয় িকছু নতুন েমৗিলক িচnা ধারা েদখােত হয়, তাi তখন িক করেব, ei ধরেণর িকছু িজিনষেক িনেয় eেস eকটা িথিসস দাঁড় 
কিরেয় েদন। eখন আর egেলােক িনেয় েকu েবিশ মাতামািত কের না, তার কারণ eরা েযসব আপিt তেুলিছল তার utর িদেয় 
েদoয়া হেয়েছ, েসi utেরর জবােব eরা আর েকান বkবয্ দাঁড় করােত না পারার ফেল egেলােক িনেয় eখন আর েতমন ৈহৈচ 
হয় না। sামীজীর সমেয়, িবেশষ কের iংলয্ােN egেলা িনেয় িবেশষ চচর্া িছল, তাi sামীজীo ei সব p  gিল িনেয় িকছু িকছু 
আেলাচনা কেরেছন। eেদর কােছ গীতা েযন িকছু িদন আেগর িজিনষ। eমনo আেছ aেনেক সরাসির বেলন েয গীতা আসেল 
শ রাচােযর্রi রচনা, শ রাচাযর্ িনেজ গীতা িলেখ মহাভারেত ঢুিকেয় বয্াসেদেবর নােম চািলেয় িদেয়েছন। eেদর যিদ মহাভারত 
eকটু খিতেয় পড়া থাকত, সােথ সােথ শ রাচােযর্র ভা েকo যিদ পড়া থাকত তাহেল ei ধরেণর মnবয্ eরা করেত পারেতন না।   

 গীতা িক সিতয্i মহাভারেতর a , না pিkp? eর utের বলা হয়, মহাভারেতর েয ভাষা আর গীতার ভাষার মেধয্ 
েকাথাo eতটুk পাথর্কয্ েনi। েসiজn মহাভারত আলাদা আর গীতা আলাদা িব াস করার েকান কারণ থাকেত পােরনা। 
আধয্ািtক িদক েথেক আর সামািজক িদক েথেক গীতার যা বkবয্, মহাভারেতরo িঠক eকi বkবয্। eখন গীতােক যিদ েকu 
মহাভারেতর pিkp aংশ বেল তাহেল পুেরা মহাভারতেকi pিkp বলেত হেব, তখন আর গীতােক িনেয় p  হেব না, p  তখন 
মহাভারতেক িনেয়i uেঠ আসেব। গীতা মহাভারেতর aংশ নয় eটা তাi কখনi বলা যায় না, মহাভারেতর aংশ হেত বাধয্।  

 eবার p  হে  ীকৃ , aজুর্ন আর গীতােত ীকৃে র uপেদশ দানেক িনেয়। eর মেধয্ eকটা grtপূণর্ িদক হে , 
ভারেতর েয েকান শােst বয্িkর বািhক rেপর েকান মলূয্ িছল না, বয্িk সtার বদেল eখােন মলূয্ েদoয়া হয় শাst িক বলেত 
চাiেছ। যিদ আগািমকাল pমািণত হেয় যায় েয ীরামকৃ  বেল েকu িছেলন না, আর তার সােথ eটাo যিদ pমািণত হেয় যায় েয 
ীম বেল েকu িছেলন না, তাহেল কথামেৃতর তttকথা gেলা িক সব িমথয্া হেয় যােব? েকান িদনi তা হেব না। কথামৃত হে  

eকটা িচnাধারার aিভবয্িk। যার মাথা েথেক ei িচnাধারার gেলা েবিরেয়েছ, যার মুখ িদেয় u  তেttর বাণী gেলা েবিরেয়েছ, 
েসi েলাকিটর েকান grt eখােন েনi। eখােন grt হে  েসi u  িচnাgেলা, মানবজািতর কােছ যা িচরnন, শা ত। গীতাo 
হে  eকটা u  ভাবাদশর্েক বাsবািয়ত করার িবjান সmত পdিত, eখােন আদেপ ীকৃ  িছেলন িকনা, aজুর্ন িছেলন িকনা েসটা 
েকান বয্াপারi নয়। আমরা ei u  ভাবাদেশর্র গভীর িচnনেক িনেয়i িনেজেদর বয্s রািখ, ei িচnাধারাi আমােদর জীবেনর 
রহs। িকnt কােদর কােছ বয্িkt eকটা grtপূণর্ িবষয়? পা ােতয্র বstবাদী গেবষকেদর কােছ। 

 আেরকিট aিভেযাগ হে , গীতার রচনাকালেক িনেয়, eেদর মেত গীতা িকছু িদন আেগর রচনা। আসল কথা হে  
eকবার যিদ pমাণ কের েদoয়া যায় েয গীতা হে  িযশু ীে র আেগ, তাহেল ী ান ধেমর্র কােছ েসটা pচN গাtদােহর কারণ 
হেয় দাঁড়ােব। িbিটশরা িছল রাজা, ভারত তার েগালাম। রাজা যিদ েদেখ তার েগালামরা তার িচnাধারা েথেক aেনক unত, তখন 
রাজা eটােক িকছুেতi মানেত চাiেব না। রাজার সমান েযন েকu না হেত পাের। গীতা যিদ িযশুর প াশ বছর আেগ বেল pমািণত 
হেয় যায় তাহেল ী ানেদর েতা আর েকান দামi থাকেব না। েসiজn িbিটশরা uেঠ পেড় েলেগ েগল pমাণ করেত েয, গীতা 
হে  িযশু ীে র aেনক পেড়। িকnt iদািনং কােল আেমিরকা, iংলয্ােNর নতুন যারা গেবষকরা আসেছন তারা eখন েখালাখুিল 
বলেছন েয, ভারেত যখন েবদ, uপিনষদ, রামায়ণ রিচত হেয়িছল তখন েতা আমােদর পূবর্জরা aতয্n জংলী, ববর্র িছল। eখন সব 
িদক িদেয়i ei িজিনষgেলা pমািণত হেয় েগেছ তাi বতর্মান যুেগ সবাiেকi গীতার pাচীনtেক মানেত বাধয্ হে ।  

 গীতার ei কাল সmেn শ রাচাযর্ খুব snর কথা বলেছন – ীকৃ  যুdেkেt aজুর্নেক যা িকছু uপেদশ িদেয়িছেলন, 
েসi uপেদশ gিলেক বাছাi কের বয্াসেদব সাতশিট ে ােক ছেnাবd কের িদেলন। েকান েকান বiেত গীতায় ীকৃ  ei 
বেলিছেলন না বেল, মহাভারেত বয্াসেদব ei রকম বেলিছেলন বেল েযটা বলেছন েসটা গীতারi ে াক বলেছন। তার মােন 
eকিদেক বলা যায় গীতা হে  বয্াসেদেবর িচnা psত, েকননা বয্াসেদব eটা রচনা কেরিছেলন, আবার an িদেক বলা যায় গীতা 
হে  ভগবােনর কথা। েকন ভগবােনর কথা? কারণ ভগবান যা িকছু aজুর্নেক বেলিছেলন, িঠক েসi িজিনষটােকi বয্াসেদব gিছেয় 
সাতশিট ে ােক ছেnাবd ভােব সািজেয় িদেলন। তার মােন ীকৃ  aজুর্নেক হয়েতা পাঁচ িমিনট িক দশ িমিনট, িকংবা খুব েবিশ 
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হেল আধঘNা বেলিছেলন, তার েবিশ বেলনিন। িকnt বয্াসেদব eটােকi েযটা aজুর্নেক বলা হেয়িছল, সাতশ ে ােক িলিপবd কের 
িদেলন। 

 di েদেশর িবেদশ সিচেবর সে  যখন কথা হয় তখন সিচবেদর আেলাচনা করার আেগ সরকার েথেক dেটা িক িতনেট 
কথা বেল েদoয়া হয়, েযমন ভারেতর িবেদশ সিচবেক বেল েদoয়া হল, সntাসবাদীেদর বয্াপারটা সামেন িনেয় আসেব, কা ীেরর 
বয্াপারটা uঠেত েদেব না, আর েযটাi বলেব িমি  কের বলেব। eরা eর েবিশ িকছু বলেব না, বািকটা হে  িবেদশ মntীর কাজ। 
eখন িবেদশ মntী যা িকছু বলেব, যা িকছু সi করেব েসটা ভারত সরকােররi বkবয্ হেয় যােব। eখন িবেদশ মntী যিদ eর বাiের 
িগেয় িনেজ েথেক িকছু uেlাপাlা কথা বেল থােকন তাহেল েসটা eকিদক িদেয় েদখেত েগেল িবেদশ মntীর কথা আবার an 
িদক িদেয় ভারত সরকােররi কথা হেয় যােব, di িদক েথেকi েদখা যায়। িঠক েসi রকম গীতার কথাo di িদক েথেকi েদখা 
েযেত পাের, eক িদেয় গীতার কথা বয্াসেদেবর কথা, আবার an িদক েথেক েদখেত েগেল গীতার যা কথা বলা হেয়েছ সবi 
ভগবােনর কথা। যার েযমন dা ভিk েস েসi রকমi বলেব, যার dা ভিk খুব গভীর েস বলেব গীতার কথা ভগবােনরi কথা। 
আবার dা ভিk কম থাকেল বলেব গীতার কথা হে  বয্াসেদেবর কথা। জীবেন যিদ শািn েপেত চাi তাহেল সব সময় আমােদর 
পরmরােত যা বলা আেছ েসটােতi িব াস রাখেত হেব। পরmরােত বলা হেয় আসেছ গীতার সব কথাi হে  ভগবােনর কথা।  

 গীতােক েমাkশাst বলা হে , তােকi েমাkশাst বলা হয়, েয শাst aধয্য়ণ কের anধয্ান করেল মাnষ মুিk েপেয় যায়। 
গীতার তttেক যিদ েকu িঠক িঠক বুেঝ িনেয় জীবেন পালন করেত পাের তাহেল েস মুিkর পেথ eিগেয় েযেত পারেব। কথামৃত, 
uপিনষদেকo eকi কারেণ েমাk শাst বলা হয়। গীতা, কথামৃত, uপিনষদ পড়েল িক ফল পাoয়া যােব? েমাk ফল পাoয়া যােব। 
an িদেক বাlীিক রামায়ণেক েমাkশাst বলা যায় না। 

 গীতােক uপিনষেদর সার বলা হে । তেব েকান েকান জায়গায় eেস গীতা uপিনষদ েথেক eকটু আলাদা হেয় যায়। 
েযমন, uপিনষেদ আt dার কথা বলা হয়। কেঠাপিনষেদ বলা হে  নিচেকতার মেধয্ dার জn হল। িকেসর pিত dা জnাল? 
িনেজর pিত, eটােকi বলা হে  আt dা। eকটা দঢ়ৃতা, hাঁ আমার মেধয্ eকজন anযর্ামী আেছন, আtাi সতয্ বািক সব 
িমথয্া। ei দৃঢ় ধারণা েথেকi জn হয় আt dার, িনেজর pিত দঢ়ৃ িব াস। uপিনষেদ যত কািহনী আেছ, যাjবেlয্র কািহনী, 
সতয্কােমর কািহনী, আরণয্েকর কািহনী, সব কািহনীেত আt dােকi খুব েবিশ কের সামেন িনেয় আসা হেয়েছ। িনেজর uপর 
িব াসটাi হে  eকমাt সmল, কারণ uপিনষেদ ভগবােনর কথা বলা হয় না, িবেশষ কের আমরা েযভােব ভগবােনর কথা বিল েসi 
ভােব ভগবানেক সামেন আনা হয় না। ঈ র শb eক আধ বার uপিনষেদ eেসেছ, িকnt েসi aেথর্ আেসিন েয aেথর্ আমরা 
ঈ রেক জািন। uপিনষেদর সব িকছুেতi হে  ‘আিম’। ei ‘আিম’টা েক? ei েদহ, মন, বুিdর সে  যুk ‘আিম’র কথা 
uপিনষদ বলেছ না, েভতের িযিন anযর্ামী আেছন, আtা rেপ িযিন আেছন তােকi ei ‘আিম’ rেপ iি ত করা হে । গীতােত 
ei আt dাi ভিkেত rপাnিরত হেয় ভিkশােst ঈ েরর pিত ভিk rেপ pকািশত হয়। গীতােত আt dার ‘আtার’ জায়গায় 
ঈ র eেস যান আর ‘ dার’ জায়গায় ‘ভিk’ eেস যায়। কথামৃেত eক ভk ঠাkরেক বলেছন – যখন আমরা ভগবােনর পূজা কির 
তখন আমরা আসেল আtারi েতা পূজা করিছ, মােন িনেজরi পূজা কির। তখন ঠাkর বলেছন – oটা বড় uচুঁ কথা। u ঁচু কথা 
হেলo বয্াপারটা eকi, আtা আর ঈ েরর েকান pেভদ েনi eবং dা আর ভিko েকান আলাদা কথা নয়, আমরা pায়i বিল – 
dা ভিk করেত েশখিন?  

 ঠাkর বলেছন আtার কথা, আt dার কথা aেনক u ঁচু কথা। কারণ সাধারণ েলােকরা বুঝেত পাের না, বুঝেলo িঠক 
িঠক ভাবেক আ য় করেত পােরনা। েসiজn uপিনষদ সাধারণ মাnেষর জn নয়। uপিনষেদর তttেক ধারণা করেত েয মেনর 
aিধকারী হেত হয় েসi মনi eখনo আমােদর ৈতরী হয়িন। গীতা িকnt সবার জni পেথর বয্বsা কের িদেয়েছ। আমােক িক 
করেত হেব? ঈ রেক ভিk করেত হেব? ঈ র েক? ei জগতেক চালােনার জn aমানবীয় শিkর aিধকারী eকজন আেছন। আ া 
বুঝলাম ঈ র হে ন সবর্শিkমান, তা আমােক িক করেত হেব? তখন গীতা বেল িদে , ভিk করেত হেব। িকভােব করব? পtং 
পু ং ফলং েতায়ং – ফল, ফুল, জল িদেয় তাঁেক ভিkভােব িনেবদন করেব। eটাi হে  সাধারণ মাnেষর সহজ পথ। eiটাi হে  
uপিনষদ েথেক গীতার সব েথেক বড় পিরবতর্ন – আt dা েথেক ঈ র ভিkেত।  

 গীতার আেরকিট pধান ৈবিশ য্ হে  েয, গীতা হে  সমnয় শাst। সমnয় হে , সব িকছুেক িমিলেয় eকটা সাম s 
ৈতরী কের eিগেয় যাoয়া। েযমন jান o ভিkর সমnয়, কমর্ o jেনর সমnয়, িবিভn ধরেণর যত দশর্ন আেছ তার সােথ সমnয়। 
aেনক বাদয্ যnt আেছ, তােদর িবিভn রকেমর আoয়াজ, িকnt যখন ঐকতান হয় তখন আর িবিভn বাদয্ যেntর আর আলাদা 
আoয়াজ েবাঝা যায় না। গীতাo সব রকম দশর্ন o তttেক eক কের eকটা ঐকতান সৃি  কেরেছ। ei ঐকতান আমরা িতনিট 
শােst খুব েবিশ কের েদখেত পাi, মলূ সমnয় করা হেয়েছ মহাভারেতi, িকnt দশর্েনর িদক িদেয় মূল সমnয় ei িতনিট শােsti 
আেছ – pথম সমnয় আমরা পাi গীতােত, তারপর িdতীয় পাi শ রাচােযর্র ভাে  আর তৃতীয় পাi ঠাkেরর কথামৃেত। ei 
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িতনিটi হে  মূল শাst েযখােন িহndধেমর্ যত রকেমর মত আেছ সবgেলােক িঠক িঠক সমnয় করা হেয়েছ। aধয্াt রামায়েণo 
সমnয় করা হেয়েছ, িকnt েযেহতু aধয্াt রামায়ণ aতটা জনিpয় নয় বেল নাম করা হয়িন। মানব জীবেনর সাফেলয্র েkেto তাii 
হয়, েয সমnয় করেত েপেরেছ েসi জীবেন pিতি ত হেত েপেরেছ। যারা সমnয় করেত পাের না, তারাi েশষ পযর্n েকাথায় 
হািরেয় যায়, পের আর তার িচh পযর্n থােক না। যারা বলেছ, আিমi িঠক বলিছ, আমার ধমর্i িঠক বলেছ, eরা িকnt জগেতর 
জাঁতাকেল িপেষ যায়।  

 গীতা pবৃিtমাগর্ আর িনবৃিtমাগর্ ei dেটােকi আেলাচনা করেব। ধমর্ তখনi পূণর্ ধমর্ হয়, েযখােন যারা সংসাের থাকেত 
চাiেছ তার জno িশkা থাকেব, আবার যারা সংসারেক েছেড় েবিরেয় িগেয় পুেরাপুির তয্াগ o ৈবরােগয্র পথেক েবেছ িনেয়েছন, 
তাঁর জno pেয়াজনীয় িশkার কথা থাকেব। গীতােত পির ার ভােব pবৃিtমাগর্ আর িনবৃিtমােগর্র কথা বলা হেয়েছ। dেটা সার 
তttেক িনেয় আসা হেয়েছ, eকটা হে  আtাi আেছন, যারা ei তttেক িনেয়i আেছন তারা হে ন িনবৃিtমািগর্, যারা eটা পারেছ 
না তারা বণর্া ম ধমর্ পালন করেছ, বণর্া ম ধমর্ মােন pবিৃtমাগর্। িনবৃিtমােগর্ হে  যাঁরা বণর্া ম ধেমর্র পাের চেল যান, eঁরাi 
হে ন িঠক িঠক সnয্াসী, তাঁরা বুেঝ েগেছন আtা ছাড়া আর িকছু েনi। eখন ei আtােক uপলিb করার জn তাঁর জীবনেক 
grর িনেদর্শ মত চািলত কেরন। েসiজn তাঁেদর িবষয় েভাগািদ েথেক িবরত থাকেত বলা হয়য়। ei কারেণi তাঁেদর েগrয়া 
কাপড় পিড়েয় েদoয়া হয় যােত তাঁেদর আর কামনা, বাসনা বেল  িকছু না থােক, আtা ছাড়া আর িকছু েনi তাঁেদর কােছ, eখােন 
শরীেররo েকান sান েনi। যােদর কােছ শরীর মেনর sান আেছ তারা বণর্া ম ধমর্ পালন করেব। বণর্া ম ধেমর্র কথা িকছুটা গীতােত 
বলা হেয়েছ আর েবিশর ভাগটা sৃিতgেn িবেশষ কের মnsৃিত, যাjবlয্ sৃিতেত বলা হেয়েছ।  

 গীতার আেরকিট িবরাট ৈবিশ য্ হে  েয িজিনষটা েছাT আকাের আেছ বলা হেয়েছ, েসটাi আবার বৃহৎ আকােরo আেছ 
বলা হেয়েছ। েযমন aজুর্নেক ভগবান বলেছন বণর্া ম ধমর্nসাের জীবনেক পিরচািলত করেত, আবার an িদেক বলেছন ei েয 
িবশাল িব bhাN eিটo eকট মহাজাগিতক ধমর্াnসাের চলেছ। pেতয্ক জীবন েযমন eকটা ধেমর্র uপের িভিt কের চলেছ, িঠক 
েতমিন ei জগতটাo eকটা ধেমর্র িভিtেত চলেছ। আবার eক জায়গায় ভগবান মাnেষর জn-মতৃযু্র েযমন আেলাচনা করেছন an 
জায়গায় ei জগেতর সৃি , িsিত, pলেয়র চkেক িনেয়o আেলাচনা করেছন। মােন েযটা েছাটেত আেছ েসiটাi আবার বৃহেতo 
আেছ, েযটা kdু anেত রেয়েছ েসটাi আবার মহেত রেয়েছ। ৈচতেnর েয kdু সংsরণ rেপ hদেয় িবরাজ করেছন, েসi ৈচতni 
সবর্বয্াপী rেপ িবরািজত। জীবাtারo কথা বলা হে  আবার পরমাtা বা bেhরo কথা বলা হে । গীতােত eক সে  সব িকছুেক 
িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। 

 গীতা হে  বয্বহািরক দশর্ন, পা ােতয্র যত দশর্ন তার েবিশর ভাগi হে  anমােনর uপর দাঁিড়েয়, বাsিবক জীবেনর 
সােথ েকান সmকর্i েনi। গীতা কােক uপেদশ েদoয়া হে ? eকজন িবষাদযুk েলাকেক ei uপেদশ েদoয়া হে । তার মােন, 
কাrর জীবেন যিদ dঃখ ক  থােক তাহেল গীতা তার জni। গীতার uপেদশ েক িদে ন? ীকৃ , িযিন eকিদেক eকজন মহান 
কমর্বীর আবার যুd স ালেনo িযিন ে , আবার an িদেক pচN যেুdর মেধয্ িতিন pশাn, সহাs বদন। েকাথায় ei uপেদশ 
িদে ন? যুdেkেt। আমােদর pেতয্েকর িনজ িনজ সংসারটাo eকটা েছাটখাট যুdেkt, যিদo krেkেtর মত aত িবশাল 
যুdেkt নয়। েযখােন aনবরত bhাst েথেক শুr কের িবিভn আেgয়ােst ছুেট আসেছ েসখােন দাঁিড়েয় যিদ গীতার uপেদশ পালন 
করা েযেত পাের, েসi তলুনায় আমােদর সংসার aেনক শাn। আর aজুর্েনর তুলনায় আমােদর িবষাদo কম। আবার ীকৃে র 
মাথায় েয ধরেণর বুিd আমােদর মাথার বুিd েসi বুিdর ধাের কােছ যােব না। তার মােন গীতােত eেকবাের সেবর্া  পযর্ােয়র িজিনষ 
gেলােক েনoয়া হেয়েছ। aজুর্েনর aতয্n িবষাদযুk েথেক শুr কের aত যুেdর মেধয্o ীকৃ  aতয্n শাn আবার pচN সিkয়। েয 
কাuেক যিদ গীতা পড়েত েদoয়া হয় আর েস যিদ বেল আমারেতা dঃেখর েশষ েনi, আমার গীতা পেড় িক হেব? তােক বলেত 
হেব গীতােতা তােকi বলা হেয়িছল েয মহা dঃেখর সাগের িনমjমান িছল। তাi গীতার দশর্ন বয্বহািরক জীবেনo খুবi 
বাsবসmত। 

 গীতার েশষ কথা হে  সবর্ধমর্াN  পিরতয্জয্ মােমকং শরণং bজ। তিুম বণর্া ম ধমর্ পালন আর যাi কর না েকন, সবার 
েশেষ তিুম েতামার যাবতীয় যা িকছু আেছ সব ভগবােনর চরেণ সমপর্ণ কর। সমs িকছু সমপর্ণ না কের তাঁর শরণাগত না হেল 
েতামার ei জn-মতৃযু্র চk ঘুরেতi থাকেব।  

 গীতা িকেসর জn? আর িক সমsােক িনেয় আসা হেয়েছ? ei বয্াপারটােক pথম aধয্ােয় পিরচয় কিরেয় েদoয়া হেয়েছ। 
েসi সমsার সমাধান িdতীয় aধয্ােয় সূtাকাের েদoয়া হেয়েছ। ততৃীয় aধয্ায় েথেক সpদশ aধয্ায় পযর্n, মােন পেরর পেনরটা 
aধয্ােয় সমাধানটােক বয্াখয্া করা হেয়েছ। a াদশ aধয্ােয় িগেয় পুেরা িজিনষটােক gিটেয় আনা হেয়েছ। গীতার চারেট িবভাগ – 
pথম িবভাগ হে  েযখােন সমsাটােক আনা হেয়েছ। সমsাটা িক? েশাক আর েমাহ েথেক েবেরাব িক কের। aজুর্েনর knন িদেয় 
শুr করা হেয়েছ। িdতীয় িবভাগ হে  ভগবান ei সমsা েথেক িকভােব েবিরেয় আসেব বলেছন, aথর্াৎ েশাক েমাহ েথেক িকভােব 
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েবেরান যায়। সমাধানটা িতিন সংেkেপ বেল িদে ন। সংেkেপ বেল িদেল িঠক িঠক েবাঝা যাে  না। তৃতীয় িবভােগ করেলন িক – 
ততৃীয় aধয্ায় েথেক সpদশ aধয্ায় পযর্n িdতীয় aধয্ােয় যা বলা হেয়েছ, েসটারi eেককিট aংশেক েটেন িনেয় eেস বয্াখয্া করা 
হল। েযমন ততৃীয় aধয্ােয় কমর্েযাগ িনেয় আেলাচনা করেছন আবার প দশ aধয্ােয় িগেয় পুrেষাtমেযাগ আেলাচনা করেছন। 
িdতীয় aধয্ােয় ‘gণ’ eকিট শb বেল বেলিছেলেন – ৈtgণয্িবষয়ােবদা, eখন ৈtgণয্টা িক, েসটােক েটেন িনেয় চতদুর্শ aধয্ােয় 
িগেয় িবsৃত আেলাচনা করেছন। িdতীয় aধয্ােয় িsতpেjর লkণ িনেয় বেলেছন, েসটােকi আবার tেয়াদশ aধয্ােয় িগেয় 
েktেktjেযােগ িগেয় eর uপর আেলাচনা করেছন। যা িকছু িdতীয় aধয্ােয় সংেkেপ আেলাচনা করা হেয়েছ েসটােকi পেনেরাটা 
aধয্ােয় বয্াখয্া কের েগেছন। a াদশ aধয্ােয় িগেয় পুেরা জালটােক gিটেয় েনoয়া হেয়েছ। pথম aধয্ােয় িkেদ েপেয়েছ, মাছ 
েখেত হেব। মাছ ধরার জn িdতীয় aধয্ােয় জালটােক েছাঁড়া হেয়েছ। পেনরটা aধয্ােয় জালটােক ছিড়েয় েদoয়া হেয়েছ। তারপর 
যখন েদখা েগল eর েবিশ আর মাছ ধরার েনi, তখন a াদশ aধয্ােয় জালটােক gেটােত আরm করা হেয়েছ।  

 aজুর্ন যখন িবষাদgs হেয় েগেছন তখন ভগবান তাঁেক dেটা িদক েথেক েবাঝাে ন, eকটা হে  পারমািথর্ক সতয্ 
আেরকিট হে  বয্বহািরক জগৎ। পারমািথর্ক সtার িদক েথেক যখন েবাঝাে ন, তখন বলেছন আtা ছাড়া আর িকছুi েনi। 
বয্বহািরক জগৎেক িনেয় যখন েবাঝাে ন, তখন বলেছন ei জগৎ েযটা চলেছ েসটা বণর্া ম ধেমর্র uপর িনভর্র কেরi চলেছ। িযিন 
s া, ঈ র, িতিনi ei বণর্া ম ধমর্েক pবতর্ন কেরেছন। বণর্া ম ধমর্ িকnt আেmদকর রিচত ভারতীয় সংিবধােনর মত নয়। 
সংিবধােনর িবিভn ধারােক েয eখন পাlােনা হে , eটােক েক পাlাে ? পালর্ােমন্ট িঠক কের িদে । বণর্া ম ধমর্ িকnt eiভােব 
আেসিন। বণর্া ম ধমর্ আেগ থাকেত সমােজ anসৃত হেয় আসিছল। বাlীিক রামায়েণo ীরামচnd বলেছন আমার kিtয় ধমর্েক 
eiভােব aপমান করা হেয়িছল েসiজn আিম রাবণেক েমেরিছ। মােন তখনo বণর্া ম ধমর্ িছল। মহাভারেতo বণর্া ম ধমর্েক নতনু 
কের িনেয় আসা হয়িন, আেগ েথেক যা িছল েসটােকi আেলাচনা করা হেয়েছ। বণর্া ম eত pাচীন কাল েথেক চেল আসেছ েয, 
িহndরা মেন কের eটা ঈ র pদt। 

 eকটা বi যখন েলখা হয় তখন তার eকটা uেd  থাকেব। আচাযর্ শ র গীতা ভাে  গীতার uেd  বলেত িগেয় 
বলেছন, গীতার uেd  হে  ‘সংসারs aতয্n uপরমলkণm ’, সংসার বৃেkর েশকড়টােক uে দ কের েদoয়াi হে  গীতার মলূ 
uেd । সংসার বলেত আচাযর্ ঘর সংসােরর কথা বলেছন না, ei সংসার হে  শরীর, মন, জগৎেক িনেয় েযটা চলেছ। ei সংসার 
েকাথা েথেক eেসেছ, েকন eেসেছ ei িজিনষটা আবার িবsৃত আেলাচনা করা হেব প দশ aধয্ােয়র পুrেষাtম েযােগ। সংসােরর 
মলূ uে দ করেল িক হেব? িনঃে য়সঃ, শুধু ে য় নয়, িনঃে য়স। েসi ে  পদ, যার েথেক আর িকছু ে  হয় না। ei সংসারেক 
uৎখাত কের িদেলi েসi ে  পদ লাভ হেব। আমােদর যত dঃখ, ক , ei সব িকছুর মূেল সংসারটা আেছ বেল। িকভােব 
সংসারেক uে দ করেত হেব গীতােত eiটাi বলা হেয়েছ।  

েতামার মেনর aবsা যখন েসi aবsায় যােব যখন তুিম েদখেব আtাi সব, আtাi যখন সব িকছু হেয়েছন তাহেল 
েতামার আর িকছুেত জড়ােত হেব না, আtার আনেni মg হেয় থাক। যিদ েতামার মন েসi aবsায় না eেস থােক তাহেল তুিম 
বণর্া ম ধমর্ পালন কর। বণর্া ম ধমর্ পালন করেত করেত সব িকছু ভগবােনর ীচরেণর সমপর্ণ করার মেনাভাব ৈতরী কের িনেত 
থাক। বণর্া ম ধেমর্র মাধয্েম যা িকছু করা হে  তার সব িকছুi ভগবােনর চরেণ সমপর্ণ কের িদেত হেব, eiটাi হে  শরণাগিত। 
সব িকছু সমপর্ণ কের িদেত িদেত eক সময় ei সংসার বৃেkর েশকড় আপনা েথেকi uৎপািটত হেয় যােব।  

 গীতােত ঘুের ঘুের eকটা কথা বার বার বলা হেব, েসটা হে  aনাসিk, aনাসk হেয় সব কমর্ করার কথা aেনকবার 
বলা হেয়েছ। িতিনi মহাপুrষ, িযিন aনাসk। শুকেদব িছেলন sাভািবক aনাসk। সনক, সনnন, সনৎ o সনাতন eনারাo িছেলন 
sাভািবক aনাসk। বাকীেদর জn হে  aনাসিkর anশীলন করা। anশীলন করেত করেত ঐ aবsােত েপৗঁেছ যাoয়া যায়। 
ীরামচnd জ েল েগেছন, রাবণ সীতােক aপহরণ কের িনেয় েগেছ, কত ক , কত েচােখর জল েফলেছন। িকnt যুেdর সময় িতিন 

পুেরা aনাসk হেয় েগেছন। যার জn যেুdর পর সীতােক বলেছন – েহ জনকdিহতা, তুিম েজেন রাখ, আিম েকান নারীর কােম 
বশীভূত হেয় েমােহ পেড় eত বড় যুd কিরিন। আিম kিtয়, আমার uপর eকটা কলে র েবাঝা েচেপ িগেয়িছল, েসi কল টােক 
আিম দরূ করলাম। িকভােব করেলন? aনাসk ভােব। রাবণেক বধ করেত হেব। রাবণেক বধ করা eখন তাঁর কতর্বয্ হেয় েগেছ, 
eiটাi ধমর্, সীতােক পাবার জn নয়, ল ার রাজা হেত চাiেছন তাo না। আমার eiটাi কতর্বয্, রাবণেক বধ করেত হেব। 
ীরামচেndর চিরt িঠক িঠক বুঝেত হেল বাlীিক রামায়ণ পড়েত হেব, বাlীিক রামায়ণ না পড়েল ধমর্তtto িঠক িঠক েবাঝা যায় 

না। পেরর িদেক aধয্াt রামায়েণ, রামচিরতমানেস ভিk ভাব eত eেস েগেছ েয, ভিkরেসর মেধয্ ীরামচেndর আসল মানব 
চিরt ঢাকা পেড় যায়। যখনi আিম বেল েদব েয, ীরামচnd হে ন aবতার, তারপের তার সmেn আর েকান কথাi বলা যােব না।  

aেনেক কথায় কথায় বেলন েয যারা ঝগড়া কের তােদর মেন কামনা বাসনা আেছ বেলi ঝগড়া করেছ। তাহেল 
ীরামকৃ  আর hদয়রাম েতা pায়i ঝগড়া করেতন, তাi বেল িক ীরামকৃে র মেন িক কামনা বাসনা িছল, না আসিk িছল? 
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তখন বলেব ীরামকৃ  aবতার, aবতারেক eখােন িনেয় আসা যােব না। যারা aবতার মােন না, তারা তাহেল িক িশখেব? 
গীতােতi আেছ ে  পুrষরা েযমন েযমন আচরণ কেরন iতর জনরাo েসi রকম আচরণ কের। িযিন বলেছন কামনা বাসনা 
থাকেলi ঝগড়া করেব িঠকi বলেছন, ঠাkর কখনi ঝগড়া করেতন না, তাঁর মেধয্ েকান আসিk বা কামনা বাসনা িছল না। 
ীরামচnd যিদ সিতয্কােরর eকজন মহাপুrষ হন িতিন কখনi eকটা েমেয়র জn eত বড় নরসংহার করেবন না। ধেমর্র জn 

করেবন, তাo aনাসk হেয় করেবন। বািল বেধর েkেto িমt ধমর্ পালন করেত হেব, িমt ধমর্ পালন করেত িগেয় যিদ কাuেক 
বধ করেত হেব, তেব তাi করেত হেব, েসখােনo aনাসk। িকnt সাধারণ েলাকরা ei বয্াপার gেলােক বঝুেতi পােরনা। তখন 
বলেব বািলর sেগর্ যাoয়ার কথা, aবতােরর হােত মরেলi েস sেগর্ েযেত পারেব, iতয্ািদ।  

 গীতা ei aনাসিkর কথাi বার বার বলেছ। কােদর জn aনাসিk? যাঁরা পরমহংস, িকnt an েলাকেদর বলেছন 
েতামার aনাসk হেত পারেব না। রাজা জনক েতা সবাi হেত পারেব না, তাi তিুম eক কাজ কর। িক কাজ করেব? বণর্া ম ধমর্ 
পালন কর। বণর্া ম ধমর্ পালন করেত করেত িন াম হেয় যাo, ফেলর আশা তয্াগ কের কমর্ করেত করেত aনাসk ভাব চেল 
আসেব। িন াম হoয়াo খবু কিঠণ, তাi েয কমর্টা করেত যা , েসi কাজটা হেয় েগেল ঠাkেরর কােছ হাতেজাড় কের দাঁিড়েয় বল 
– েহ ঠাkর, ei েয কাজটা করলাম eর যা িকছু ফল সব েতামার চরেণ aপর্ণ করলাম। rিটন কের যেntর মতi pথম pথম 
বলেত হেব। eক মাস ধের যিদ েকu িদেন িতনবার, dপুের, সnয্ায় আর রােt ঘেুমাবার আেগ eiভােব বেল – েহ ঠাkর, আিম 
eতkণ ভােলা মn যা যা কেরিছ তার সব ফল েতামার ীচরেণ সমপর্ণ করলাম, eক মাস পের  েস হয়েতা পরমহংস হেয় যােব 
না, িকn তার বয্িkেt পিরবতর্ন আসেত বাধয্। বয্িkেt পিরবতর্ন eেল তখন আরo েবিশ কের aপর্ণ করার anেpরণা eেস যােব। 
আরo েযটা সব েথেক pািp হেব তা হে , খারাপ িকছু করেত েগেলi মেনর মেধয্ খঁুতখঁুতািন আসেব, তখন মেন হেব ei খারাপ 
কােজর ফলটাo ঠাkরেক aপর্ণ করেত হেব?  

 দশ িদন যুেdর পর ভী েদব শরশযয্ায় শািয়ত হেয়েছন। স য় ei খবর িনেয় েশাকাkল িচেt ধৃতরােTর কােছ েগেছন। 
আসেল স য় িছেলন ধৃতরােTর যুেdর সংবাদদাতা। স য়েক বয্াসেদব িদবয্দৃি  িদেয়িছেলন। eখােন িদবয্দৃি  বলেত েবাঝায়, 
যুেdর েকান খবর যিদ স য় জানেত চাiত েস মেন মেন iে  করেলi েসi খবর েপেয় যােব। আমরা েবিশর ভাগi মেন কির 
স য় ধৃতরােTর পােশ বেস যুেdর ধারািববরণী িদেয় যাি ল। িকnt বয্াপারটা তা হয়িন, স য় আসেল যুdেkেti িছল eবং েসo 
যুd কেরিছল। মহাভারেত আেছ, eকবার িকভােব পাNবরা স য়েক বnী কের িনেয়িছল, তার গলা কাটেত যাে । তখন বয্াসেদব 
eেস পাNবেদর বলেছন – স য় aবধয্, oেক বধ কেরা না। বয্াসেদেবর kিঠয়া krেkেtর পােশi িছল। আবার eকবার স য়েক 
পাকড়াo কের িনেয়িছল, িকভােব েস পািলেয় িগেয় ধৃতরাTেক বলেছ – েহ রাজn , বh কে  আিম িনেজেক বাঁিচেয় পািলেয় eেসিছ। 
তেব স য় সব সময় যুd কেরনিন, আর িতিন খুব বড় েযাdাo িছেলন না। 

 মহাভারেতর বণর্নাnযায়ী যুেdর দশম িদেন স য় িগেয় ধৃতরাTেক বলেছন – েহ রাজn , েকৗরবেদর আজ খুবi dিদর্ন, 
িপতামহ ভীে র পতন হেয়েছ। শুেন ধৃতরাT েকঁেদ েফেলেছন। হা hতাশ কের রাজা বলেছন – িপতামহ ভী েদব যাঁেক পরাs 
করেত পাের eমন েকান েযাdা ei িtেলােক েনi, আর যাঁর i ামৃতযু্, তাঁর িক কের পতন হেত পাের! তখন স য় সংেkেপ 
ঘটনাটা বলেতi ধৃতরাT বলেছন – না, তিুম আমােক pথম েথেক িবsািরত ভােব বল যুেd িক িক হেয়িছল। eখােন aব  eকট ু
সংশেয়র aবকাশ েথেক যায়, দশ িদন ধের যুd চলেছ িকnt ধৃতরােTর কােছ েকান খবর আসেছ না, eটা িঠক িব াস েযাগয্ নয়। 
আেরকটা েযটা হেত পাের, যুেdর টুকটািক খবর হয়েতা an েদর মারফত ধৃতরােTর কােছ আসিছল, িকnt িদন দেশক পের স য় 
eকটা বড় খবর িনেয় eেসেছন। তখন ভীে র খবর েপেয় ধৃতরাT বলেছন – তুিম aত সংেkেপ বেলা না, আমােক eকটু আেগ 
েথেক িবsািরত ভােব বল। eiখান েথেক গীতার pথম aধয্ায় aজুর্নিবষাদেযাগ শুr হে , ধৃতরাT বলেছন – 

pথম aধয্ায় 

aজুর্নিবষাদ েযাগ 

ধৃতরাT uবাচ 

ধমর্েkেt krেkেt সমেবতা যযুৎুসবঃ। মামকাঃ পাNবাৈ ব িকমkবর্ত স য়।।১।। 

 eখােন বলেছন িকমkবর্ত, মােন িক করল, বলেছন না েয িক করেছ। eখােনi পির ার হেয় যায় েয স য় িটিভেত 
েখলার েয রকম ধারািববরণী হয় েসi রকম িকছু ধারািববরণী িদে ন না। দশ িদন পের eেস eiভােব খবর িদেয় স য় আবার 
যুdেkেt চেল েগেছ। হিsনাপুর েথেক krেkt খুব েবিশ দূের িছল না। pেতয্ক িদন eেস স য় ধৃতরাTেক খবর িদত িকনা ei 
বয্াপারটা মহাভারেত পাoয়া যায় না। িদবয্দৃি  িছল বেল সব কথাi স েয়র মেন থাকত, যখন iে  করেব সব ঘটনা তার মেন 
পেড় যােব।  
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 krেkt খুব পিবt sান, আেগকার িদেন aেনক মুিন ঋিষরা eখােন তপsা কেরিছেলন। krেkেt ঋিষরা সমনpপ ক 
কেরিছেলন বেল krেkেtর uপর eকটা বর আেছ েয, সূযর্gহেণর সময় েকu যিদ krেkেt বাস কের তাহেল েস তার সব পাপ 
েথেক মুk হেয় যায়। আকবেরর জীবনী েত পাoয়া যায় েয, িতিনo সূযর্gহেণর সময় krেkেt িগেয় বেস থাকেতন। মহাভারেতi 
আমরা পাi েয, যুেdর আেগ eকবার সূযর্gহণ হেয়িছল েসi সময় ীকৃ  তাঁর পুেরা সা পাে ােদর িনেয় krেkেt eেসিছেলন। 
আবার বৃnাবন েথেক সব েগাপীরাo eেসেছন। ei krেkেt আবার ীকৃে র সােথ েগাপীেদর েদখা হেয়িছল। তখন ীকৃ  
েগাপীেদর বলেছন – েতামরা আtীয় পিরজন, sামী পুtেক িনেয় ভােলাi আেছা আশা কির, eত িদেন আমােক েতামরা হয়েতা 
ভুেলi েগছ।  
  
 krেkt হে  ধমর্েkt, পিবt sান, েসiখােনi ধমর্যুd হে । ধৃতরাT বলেছন – যুযুৎসবঃ, যারা যুdাকা ী, মামকাঃ, 
আমার পেk, আমার েয েকৗরব বািহনী, আসেল ধৃতরাT eখােন িনেজেক রাজা আর পাNবেদর শtr বেল মেন করেছন। আমার আর 
পাNেবর সnানরা ei যুেd িক িক করল আমােক সংেkেপ বল। েতামার কােছ ei dঃসংবাদ েপেয় আিম pথম েথেক িবsািরত 
ভােব শুনেত চাi। eখােন বয্াসেদব সরাসির িকছু বণর্না করেছন না, স েয়র মুখ িদেয় যুেdর বণর্না িদে ন, eটা সািহতয্ রচনার 
eকটা িবেশষ পdিত। 
  
 স য় িক বলেছন, eটা আমরা খুব সংেkেপ আেলাচনা করিছ। ধৃতরাTেক স য় খবর িদে ন – 

স য় uবাচ 

দৃ ব্া ত ুপাNবনীকং বযু্ঢ়ং dেযর্াধনsদা। আচাযর্মপুস ময্ রাজা বচনমbবীৎ।।২।।   

 েকৗরবেদর pধান েসনাপিত হে ন িপতামহ ভী েদব আর পাNবেদর েসনাপিত হে ন ধৃ dয্m। েকান পেkর pধান 
েসনাপিতেক যিদ বnী কের েনoয়া হয় তাহেলi িকnt যুেdর েচহারা পােl যােব। পাNবেদর pধান েযাdা হে ন aজুর্ন। আর 
েকৗরবেদর pধান েযাdা হে  েdাণাচাযর্। ভী েদব হে ন েকৗরবেদর pধান েসনাপিত। ভী েদেবর পতেনর পর pধান েসনাপিত 
হেয়িছেলন েdাণাচাযর্, েdাণাচােযর্র পর কণর্, কেণর্র পর শলয্। পাNবেদর পুেরা যুdটাi pধান েসনাপিত ধৃ dয্mi পিরচািলত 
কেরিছেলন। dেযর্াধন আচাযর্ েdাণাচাযর্েক িনেয় eেস েকৗরব আর পাNবপেkর যত বড় বড় েযাdারা িছেলন তােদর েদিখেয় সবার 
পিরচয় কিরেয় িদে ন। 
 

পৈ তাং পাNপুtুাণামাচাযর্ মহতীং চমmূ । বযু্ঢ়াং drপদপেুtণ তব িশে ণ ধীমতা।।৩।। 

 dেযর্াধন েdাণাচাযর্েক বলেছন – েদখুন ঐ পাN ু পুtেদর েদখা যাে , আর ঐ হে  drপদপুt। eকিদেক আমােদর বুয্হ 
রচনা হেয়েছ, an িদেক ধৃ dয্m বুয্হ রচনা কেরেছন। ei ধৃ দয্m আবার েক? ধৃ dয্mেক েদিখেয় বলেছন, e হে  drপেদর পুt, 
eকিদেক drপেদর পুt আবার েস আপনারi িশ , শুধু িশ  নয়, বুিdমান িশ । drপদ eকবার eক যj কেরিছেলন, যjেত তাঁর 
কামনা িছল েয, আমার eমন eক সnােনর জn েহাক েয েdাণাচাযর্েক বধ করেব। যj েথেক ধৃ dয্েmর জn হল। eখন ধৃ dয্mেক 
েক ast িশkা েদেব? drপদ ধৃ dয্mেক ast িশkা েদoয়ার জn েdাণাচােযর্র কােছ িনেয় েগেছন। আপিন আমার পুtেক িশkা িদন। 
েdাণাচােযর্র যারা িহৈতষী িছল তার েdাণাচাযর্েক sরণ কিরেয় িদেয় বেলিছল – েহ আচাযর্, আপনার িক মিত ম হেয়েছ? eর জni 
হেয়েছ আপনােক বধ করার জn, আর আপিন eেকi ast িশkা িদেত রাজী হেয় েগেলন! তখন েdাণাচাযর্ বলেছন – যিদ oর জn 
হেয় থােক আমােক বধ করার জn তখন আমার বধ েস েযভােবi েহাক করেব, তা আিম আমার ধমর্ ছাড়েত যাব েকন। eiটাi 
হে  সনাতন ভারেতর মহান আদশর্। আিম জািন eর হােতi আমার মতৃযু্ হেব, আিম হি  আচাযর্, আমার ধমর্ হে  রাজপুtেদর 
ast িশkা েদoয়া। েdাণাচাযর্ েশষ পযর্n ধৃ dয্mেক িশkা িদেলন। dেযর্াধন eiটাi েdাণাচাযর্েক eকটু বয্া  কের বলেছন – তব 
িশে ণ ধীমতা, েয আপনােক বধ করেব তােকi িশkাদীkা িদেয় েযাdা বািনেয়েছন, eবার সামলান।  
 
 eরপর dেযর্াধন eক eক কের সবার নাম িনেয় বলেছন কারা কারা েকাn  েকাn  পেk আেছ –  
 

at শূরা মেহষব্াসা ভীমাজুর্নসমা যিুধ। যযধুােনা িবরাট  drপদ  মহারথঃ।।৪।। 
ধৃ েকতেু িকতানঃ কাশীরাজ  বীযর্বান। পrুিজৎ kিnেভাজ  ৈশবয্  নরপু বঃ।।৫।। 
যধুামnয্  িবkাn utেমৗজা  বীযর্বাn । েসৗভেdা েdৗপেদয়া  সবর্ eব মহারথাঃ।।৬।। 

 পাNবেদর পেk কারা কারা আেছন – সাতয্িক, মৎsরাজ িবরাট, রাজা drপদ, িশশুপােলর পুt ধৃ েকতু, যdবংেশর 
েচিকতান, কাশীরাজ, পুrিজৎ, রাজা kিnেভাজ iতয্ািদ। আর েকৗরবেদর পেk – 
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asাকং ত ুিবিশ া েয তািnেবাধ িdেজাtম। নায়কা মম ৈসনs সংjাথর্ং তাn  bবীিম েত।।৭।। 

ভবাn ভী  কণর্  কপৃ  সিমিত য়ঃ। a tামা িবকণর্  েসৗমদিtজর্য়dথঃ।।৮ 
  aেn চ বহবঃ শরূা মদেথর্ তয্kজীিবতাঃ। নানাশstpহরণাঃ সেবর্ যdুিবশারদাঃ।।৯ 

 আমােদর পেk আপিন, ভী , কণর্, কপৃাচাযর্, a tামা, িবকণর্, ভুির বা o জয়dথ আেছন। eনারা েতা আেছনi uপরnt 
আমার জn pাণ দান করেত আরo aেনক বীেররা আেছন, যাঁরা সকেলi শst িনেkেপ sদk eবং যুd িবশারদ। eরপের দশম 
ে ােক dেযর্াধন বলেছন – 
 

aপযর্াpং তদsাকং বলং ভী ািভরিkতm । পযর্াpং িtদেমেতষাং বলং ভীমািভরিkতm ।।১০।। 

 সংsতৃ ভাষা aতয্n কিঠন o জিটল ভাষা। পযর্াp শেbর aথর্ হে  pচুর, আর aপযর্াp মােন pেয়াজেনর তুলনায় al, 
সীিমত। িকnt eখােন িঠক uেlা aেথর্ বয্বহার করা হেয়েছ। িপতামহ ভী  aপযর্াp ৈসnবল িদেয় sরিkত, আর ভীম পযর্াp 
ৈসnবল িনেয় sরিkত। eক জায়গায় eর anবাদ করা হেয়েছ েয, ভীে র eত ৈসnবল থাকা সেtto িতিন dবর্ল তাi aপযর্াp 
বলা হেয়েছ। আসেল তা নয়, পযর্ােpর aথর্ হে  পির+য়াp = পযর্াp, মােন সীিমত, eকটা িনিদর্  সীমানা িদেয় িঘের রাখা হেয়েছ। 
আর aপযর্াp মােন হে  েযটার েকান সীমা িদেয় িনিদর্  করা যাে  না। িকnt িহnী, বাংলােত eেস পযর্ােpর aথর্ হেয় যাে  
suf f i ci ent , আর aপযর্ােpর aথর্ হে  l ess t han suf f i ci ent  , আর সংsৃেত aপযর্ােpর aথর্ হেয় যাে  more t han 
suf f i ci ent , ei জni বলা হয় সংsৃত খবু জিটল ভাষা। আসল কথা হে , dেযর্াধন বলেছন – আমােদর ৈসn হে  
aপিরেময়, আর ভীেমর ৈসnবল পিরিমত। 
 

eখােন আেরকটা সংশয় eেস যায়, eর আেগ বলেছন drপদপুেtণ আবার eখােন বলেছন ভীমািভরিkতm । eকবার 
ভীে র সােথ ধৃ dয্েmর তলুনা কের eখােন ভীেমর েকন তলুনা করা হে , ভীম েতা pধান েসনাপিত নয়? eকিদেক ভী  যােদর 
রkা করেছন আেরক িদেক ভীম যােদর রkা করেছন, হঠাৎ ধৃ dয্েmর নাম না কের ভীেমর কথা েকন বলা হল, কারণ ভীমেতা 
pধান েসনাপিত নন? আসেল egেলা িকছুi নয়, egেলা হে  কিবতার ছnেক eকটা ধারােত িনেয় যাবার জn শেbর বয্বহার, 
ভী  আর ভীম শb dিট খবু কাছাকািছ u ারণ, ছn েমলােনার জn ei ধরেণর বয্বহার কিবতােত pেয়াগ করার sাধীনতা 
কিবেদর েদoয়া থােক। কিবেদর eমন sাধীনতা িদেয় েদoয়া হয় েয pধান েসনাপিতর নামটাi পােl েদoয়া হল। যারা মহাভারত 
না পেড় pথেমi যিদ গীতা aধয্য়ণ কের তারা বলেব drপেদর পুেtর নাম িক? ভীম। পুেরা তালেগাল পািকেয় যােব। েকননা আেগ 
বলা হেয়েছ drপেদর পুt, েdাণাচােযর্র িশ  পাNবেদর pধান েসনাপিত, ভীমo েdাণাচােযর্র িশ , তাহেল drপেদর েছেলর নাম 
ভীম। কিবতা পড়েত েগেল ei সমsা আসেব। ছn েমলােনার জn, কািবয্ক েসৗnযর্েক বাড়াবার জn কিবেদর ei ধরেণর 
sাধীনতা েদoয়া হেয় থােক। আবার an িদেক ভীেমর নাম কের েকান ভুল িকছু করা হয়িন, কারণ ভীম িনেজi pচN শিkশালী, 
েয দেল ভীেমর মত িবরাট শিkধর আেছ তােদর সহেজ পরািজত করা যােব না। শুধু েয pধান েসনাপিতর uপের সমs ৈসেnর 
দায়ীt থােক তা নয়, anাn বড় বড় েযাdােদর uপেরo দায়ীt থােক। িকnt eখােন পির ার েবাঝা যাে  েয, কিবতার ছn 
েমলােনার, আর rিত মধুর করার জni ভীেমর নাম করা হেয়েছ। 

 
eরপর dেযর্াধন আচাযর্েক বলেছন –  

 
aয়েনষ ুচ সেবর্ষ ুযথাভাগমবিsতাঃ। ভী েমবািভরknt ভবnঃ সবর্ eব িহ।।১১।। 

 েহ আচাযর্, আপনারা আপনােদর যার যার িনেজর জায়গায় aবsান কের িপতামহ ভী েক রkা কrন। eর পর সবাi েয 
যার জায়গায় িগেয় দাঁিড়েয় যুd েঘাষণা করেত যােব। সবাi যার যার শ  বাজােত আরm করেলন। শ  িছল তখনকার িদেনর যুd 
েঘাষণার বাদয্। িকছু িদন আেগo বড় বড় Dাম, িবuগল, কাড়ানাকাড়া, dndিভ, ডমুr বািজেয় যুেdর িঠক আেগ ৈসnেদর মেধয্ 
udীপন জাগান হত, aব  pথম িব যুেdর সময় েথেকi ei ধরেণর বাদয্যেntর বয্বহার বn হেয় েগেছ। আেগকার িদেনর যুেdর 
সময় Dােমর তাল শুেনi ৈসnরা বুেঝ িনত েয েসনাপিত তােদর িক িনেদর্শ িদে ন, যখন িপিছেয় আসেত বলেব তখন তার তাল 
an রকেমর হেব, আবার eিগেয় যাবার বয্াপার থাকেল তখন আেরক রকম তাল েদoয়া হত। পািলেয় eস, eিগেয় যাo, ঝাঁিপেয় 
পড়, িপিছেয় eস সব ধরেণর িনেদর্শi আেগ eiসব বাদয্যেntর তােলর মাধয্েম পাঠান হত। শে র বয্বহার মহাভারেতর সমেয়i 
েদখা েগেছ, তারপের আর েকাথাo শে র বয্বহার েদখা যায়িন। আবার েকান েকান রাজার আবার িনজs িবেশষ ধরেণর বাদয্যnt 
থাকত। eখােন েদখান হে  সব বড় বড় েযাdার আলাদা আলাদা শ , আবার pেতয্েকর শে র নামo আলাদা আলাদা িছল। 
dেটা শে র আoয়াজ কখনi eক রকেমর হেব না।  
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eiবার সবাi েয যার িনেজর শ  িণ করেত শুr কেরেছন, স য় বলেছন – 

তs সংজনয়n হষর্ং krবdৃঃ িপতামহঃ। িসংহনাদং িবনেদয্াৈ ঃ শ ং দেধ্মৗ pতাপবাn ।।১২।। 
ততঃ শ া  েভযর্  পণবানকেগামখুাঃ। সহৈসবাভয্হnn স শbstমেুলাহভবৎ।।১৩।। 

ততঃ ে ৈতহর্ৈয়যুর্েk মহিত snেন িsেতৗ। মাধবঃ পাNবৈ ব িদেবয্ৗ শে ৗ pদধ্মতঃু।।১৪।। 
পা জnং hষীেকেশা েদবদtং ধন য়ঃ। েপৗNDং দেধ্মৗ মহাশ ং ভীমকমর্া বেৃকাদরঃ।।১৫।। 

aনnিবজয়ং রাজা knীপুেtা যিুধি রঃ। নkলঃ সহেদব  sেঘাষমিণপু েকৗ।।১৬।। 
কা  পরেমষব্াসঃ িশখNী চ মহারথঃ। ধৃ dয্েmা িবরাট  সাতয্িক াপরািজতঃ।।১৭।। 

drপেদা েdৗপেদয়া  সবর্শঃ পিৃথবীপেত। েসৗভdা  মহাবাhঃ শ াn দধ্মঃু পথৃক্ পথৃক্ ।।১৮।। 
স েঘােষা ধাতর্রাTাণাং hদয়ািন বয্দারয়ৎ। নভ  পিৃথবীৈ ব তমুেুলাহভয্nনাদয়n ।।১৯।। 

 ঊিনশ নmর ে ােক বলেছন শে র ei আoয়াজ শুেন েকৗরব পেkর সবার hদয় েকঁেপ uঠল। eখােনo eকটু সংশেয়র 
aবকাশ েথেক যায়। স য় ধতৃরাTেক বলেছ েকৗরবেদর hদয় েকঁেপ uঠল, eকজন রাজােক তারi বশmদ বলেব েয আপনার 
ৈসnেদর hদয় েকঁেপ uেঠেছ, eটা িঠক খাপ খাে  না। egেলা হে  বয্াসেদেবর রচনা। তারপের বলেছন  

aথ বয্বিsতাn দৃ ব্া ধাতর্রাTাn কিপ জঃ। pবেৃt শstসmােত ধnrদয্ময্ পাNবঃ।  
hষীেকশং তদা বাকয্িমদমাহ মহীপেত।।২০ 

 eতkণ শk িণর মাধয্েম যার যার aিstেক জািনেয় েদoয়া হি ল, eবার েচােখর েদখােত সবাiেক aজুর্ন eক নজর 
েদেখ িনেত চাiেছন। pেতয্েকর রেথর uপের পতাকা লাগান থাকত, পতাকার িচh সবার আলাদা। aজুর্েনর পতাকােত হnমােনর 
িচh িছল, কিপ জঃ, কিপ মােন বানর আর জ মােন পতাকা। ীরামচেndর রেথo বানর িচh যুk পতাকা িছল। ei সব দৃ  
দরূ েথেক aবেলাকন করার পর hিষেকশং, মােন ীকৃ েক aজুর্ন বলেছন – 
  

aজুর্ন uবাচ 
েসনেয়াrভেয়ামর্েধয্ রথং sাপয় েমহচযু্ত। যাবেদতািnরীেkহহং েযাdকুামানবিsতাn ।।২১।। 

ৈকমর্য়া সহ েযাdবয্মিsn রণসমদুয্েম।।২২।। 
েযাৎsমানানেবেkহহং য eেতহt সমাগতাঃ। ধাতর্রাTs dবুর্েdযুর্েd িpয়িচকীষর্বঃ।।২৩ 

 েহ aচযু্ত, আপিন আমার রথেক যুেdর মধয্ ভােগ িনেয় চলুন, আিম ভােলা কের েদখেত চাi কার কার সে  আমােক যুd 
করেত হেব। ধাতর্রাTs dবুর্েdযুর্েd – ধৃতরােTর dবুর্িd সmn পুtরা যারা যুd করেত চাiেছ তােদর eকবার কাছ েথেক েদখেত 
চাi। তখন স য় বলেছন – aজুর্ন বলেতi ীকৃ  aজুর্েনর রথেক uভয় পেkর মাঝখােন িনেয় েগেছন। 
 

স য় uবাচ 
eবমেুkা hষীেকেশা gড়ােকেশন ভারত। েসনেয়াrভেয়ামর্েধয্ sাপিয়tা রেথাtমm ।।২৪।। 
ভী েdাণpমখুতঃ সেবর্ষাং চ মহীিkতাm । uবাচ পাথর্ পৈশতাn সমেবতাn krিনিত।।২৫।। 
তtাপ ৎ িsতাn পাথর্ঃ িপতনৃথ িপতামহাn । আচাযর্াn মাতলুাn াতনৃ পtুাn েপৗtাn সখীংsথা। 

শুরাn shদৈ ব েসনেয়াrভেয়ারিপ।।২৬।। 

 aজুর্ন aবাক হেয় তাঁর সামেন কােক কােক েদখেছন, ঠাkদর্ােক েদখেছন, িপতামহ হে ন ভী , আর েদখেছন আচাযর্েক, 
মামা, ভাiেদর o বnুেদর। পুtাn  েপৗtাn , aজুর্েনর িনেজর পুt বা নািত নয়, eকিদেক ভী  তাঁর সে  যুd করেব তাঁর নািত 
aজুর্ন, আবার aজুর্েনর েছেল aিভমুn সnান, আর eেক aপেরর সব বnুবাnবরা। আর শুর, shদ, েয িহতাকা ী, যার ভােলা 
চাiেছ আজ তার িবrেdi েস ast ধারণ কেরেছ তােক বধ করবার জn। eigেলাi হে  ei জগেতর যত রকেমর জাগিতক 
সmকর্ হেত পাের। aজুর্ন ei দৃ  েদেখ –  
 

তাn সমীkয্ স েকৗেnয়ঃ সবর্াn বnূনবিsতাn । কপৃয়া পরয়ািবে া িবষীদিnদমbবীৎ।।২৭।। 

 ei সমs আtীয় পিরজন, বnু বাnবেদর েদেখ aজুর্েনর মনটা িবষn হেয় পেড়েছ। মনটা তাঁর dঃেখ ভারাkাn হেয় 
েগেছ। ভারাkাn hদেয় aজুর্ন বলেছন –  
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aজুর্ন uবাচ 
দেৃ ব্মাn  sজনাn কৃ  যযুৎুসnূ সমবিsতাn । সীদিn মম গাtািণ মখু  পিরশু িত।। ২৮।।  

 েহ কৃ  আমার sজনেদর, আtীয়বগর্েদর েদেখ আমার শরীেরর সব a gেলা aবসn হেয় পড়েছ, মুখ শুিকেয় যাে । 
aজুর্েনর মত আমােদরo aেনক সময় খুব কিঠন িসdাn িনেত হয়, িকnt যখন েসটা কাযর্কর করেত যাi তখন aেনক কথা মেন 
পেড় যায়, আর মনটা েসi সময় aবসn হেয় পেড়। তখন আবার আমরা েসi িসdাn েথেক িপিছেয় যাi। aজুর্েনরo ei aবsা 
হেয়েছ। 
 

েবপথু  শরীের েম েরামহষর্  জায়েত। গাNীবং sংসেত হsাৎ tক ৈচব পিরদhেত।।২৯।। 

 আমার শরীেরর েথেক ঘাম েবেরাে , আমার শরীর েরামাি ত হেয় েলাম gেলা দাঁিড়েয় েগেছ, মােন গােয় কাঁটা িদে । 
খুব নাভর্াস হেয় েগেছ aজুর্ন। sায়ু ৈশিথেলয্ শরীেরর ei ধরেণর pিতিkয়া হয়। aজুর্েনর শিkর pতীক হে  গাNীব, েসi 
গাNীবেক aজুর্ন হাত িদেয় ধের রাখেত পারেছ না, েয গাNীব িনেয় তাঁর eত গবর্, েয গাNীেবর সাহােযয্ িতিন eত বড় যুd করেবন, 
aজুর্ন eত নাভর্াস হেয় েগেছ েয, েসi গাNীবেকo eখন তাঁর হাত িদেয় ধের রাখেত পারেছ না। িকছুkণ আেগo েয যুেdর জn 
মানিসক ভােব pstত িনেয়িছল, িকnt eখন যুেdর ei ভয়াবহ পিরণিতর কথা েভেব শরীর eত গরম হেয় েগেছ েয, তাঁর গােয়র 
চামড়া েযন jলেত আরm কেরেছ। িক ভয়াবহ কাN হেত যাে  ei েভেব aজুর্ন িদশাহারা হেয় পেড়েছ। aেনক সময় ভয়াবহ 
পিরণােমর কথা েভেব আমরাo আতি ত হেয় পিড়। eটা aব  মুখর্েদর হয় না, কারণ েদবতারা েযটা করেত ভয় পান মুখর্রা েসi 
কাজ করবার জn eিগেয় আেস। ভয়াবহ িজিনষ হেত চেলেছ, eটা সাধারণ মাnষ করেত পােরনা।  
 

ন চ শক্ েনাময্বsাতংু মতীব চ েম মনঃ। িনিমtািন চ প ািম িবপরীতািন েকশব।।৩০।। 

 আিম আর িsর থাকেত পারিছ না, আমার মাথা ঘরুেছ। যখন েকান হঠাৎ dঃখজনক েকান সংবাদ আেস ei িজিনষটাi 
হয়, আর যারা খুব আেবগpবণ তােদর eটা েবিশ হয়। সােথ সােথ aজুর্ন আবার বলেছ সব লkণ gেলা, িনিমt gেলা সব িবপরীত 
েদখিছ। aথর্াৎ aজুর্ন সব aশুভ লkণ েদখেছ, ভােলা িকছুi েস েদখেছ না, যা িকছু হেব সব aশুভi হেব, ভােলা হoয়ার েকান 
লkণ আিম েদখিছ না।  
 

ন চ ে েয়াহnপ ািম হtা sজনমাহেব। ন কােk িবজয়ং কৃ  ন চ রাজয্ং sখািন চ।।৩১।। 

 েযসব aশুভ লkণ gেলা েদখিছ, eেত আিম বুঝেত পারিছ েয ei আtীয় sজন, বnুবাnবেদর হতয্া কের েকান ম ল 
হেব বেল মেন করিছ না। েহ কৃ , আিম জয়o চাiনা, রাজয্o চাi না, আর eেদর হতয্া কের sখেভাগ করার iে o আমার েনi। 
 

িকং েনা রােজয্ন েগািবn িকং েভাৈগজর্ীিবেতন বা। েযষামেথর্ কািkতং েনা রাজয্ং েভাগাঃ sখািন চ।।৩২।। 

 ei ভােব রাজয্ িনেয় আিম িক করব? কারণ, যােদর জn মাnষ sেখর েপছেন ছুটেছ, sখ স য় কের, তারাi যিদ মের 
যায় তাহেল আিম ei রাজয্ িনেয় িক করব? eখন eকজন ডাkার যা েরাজগার কেরন তার েবিশর ভাগ টাকাi বীমার িpিময়াম 
িদেতi চেল যায়, েছেলর নােম বীমা, বueর নােম বীমা, েমেয়র নােম বীমা। eখন েছেল মের েগেল িকছু েমাটা টাকা িতিন পােবন 
িন য়, িকn েসi টাকা িনেয় িতিন িক করেবন? েসi টাকা িদেয় না eকটা গাড়ী িকনেত iে  হেব, না eকটা বাড়ী বানােত iে  
করেব। সবাi েয eত eত টাকা uপাজর্ন করেছ িকেসর জn? যােত তার পিরবােরর সবাi sেখ sা েn থাকেত পাের। পিরবােরর 
সবাi যিদ েশষ হেয় যায় তখন েস কার জn uপাজর্ন করেব? েছেলর নােম পাঁচ লাখ টাকা বীমা কেরেছ, বড় হেল েছেল aেনক 
টাকা পােব, তার যিদ কপােল থােক ei টাকা েস িনেজi uপাজর্ন কের েনেব, তাi বেল িক eখন ক  কের থাকেত হেব ভিব েত 
েদখা যােব বেল? eর েতা েকান aথর্i হয় না।  aজুর্ন বলেছন, েযষামেথর্ কািkতং েনা, যােদর জn ei রাজয্sখ েভাগ করব, 
তারাi যিদ না েবেঁচ থােক কােক িনেয় ei sখ েভাগ করব? শুধু তাi নয় – 
 

ত iেমহবিsতা যেুd pাণাংsয্k ব্া ধনািন চ। আচাযর্াঃ িপতরঃ পtুাsৈথব চ িপতামহাঃ। 
মাতলুাঃ শুরাঃ েপৗtাঃ ালাঃ সm বিnনsথা।।৩৩।। 

 কােদর জn আিম স য় করিছ? কােদর জn আমার রাজয্, কােদর জn েভাগ, কােদর জn ei sখ aিভলিpত? েসi 
আচাযর্গণ, েসi জয্াঠা-কাকারা, সnানািদগণ, ঠাkদর্া, দাdরা, মামা, শুর, ালক, নািত, মাnেষর সে  যত রকেমর জাগিতক 
সmকর্ হেত পাের, তােদর সবার জn। তারা িক করেছ? pােণর মায়া তয্াগ কের, টাকা-পয়সার মায়া তয্াগ কের দাঁিড়েয় আেছ। 
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িকেসর জn? মৃতুয্র জn। আজেক যিদ েকu eেস বেল ei জগেতর সব িকছুi েতামার থাকেব িকnt সবাi মারা যােব, েকu েবঁেচ 
থাকেব না, িকnt সব িকছু েতামার হেয় যােব। িক হেব আমার জগেতর সমs সmিt িনেয়? eiটাi পেরর ে ােক aজুর্ন বলেছন – 
 

eতাn হntিম ািম েতাহিপ মধুসূদন। aিপ ৈtেলাকয্রাজয্s েহেতাঃ িক n মহীকেৃত।।৩৪।। 

 েহ কৃ , eরা আমার eত িpয়জন, eরা যিদ আমােক বধ কের িদেয় ei িtেলােকর aিধপিতo হেয় যায় তবoু আিম 
eেদর বধ করেত পারব না। িকছু িদন আেগ eক েকাmানীর বড় aিফসার খুব dঃখ কের বলেছন েয – েকাmািনেত eখন eমন 
eকটা পিরিsিত হেয়েছ েয িকছু েলাকেক বরখাs করেত হেব, আর েসটা আমােকi করেত হেব, যােদর বরখাs করেত হেব তােদর 
মেধয্ আমার িকছু ঘিন  বnুo আেছ। ভdেলাক িকছুেতi করেত চাiেছন না ei কাজটা। িকnt তােক eটা করেতi হেব, েমাটা 
টাকা মাiেন িদেয় েকাmািন তােক ei কােজর জni েরেখেছ। eখন eiটাi আপনার ধমর্। aজুর্েনরo ei eকi aবsা, তার 
kিtেয় ধেমর্র িবধান anযায়ী তাঁেক eখন যুd করেতi হেব, eত িদন ধের তাঁেক েয ast-শেstর িশkা েদoয়া হেয়েছ, ei kিtয় 
ধমর্ পালন করেত হেব বেলi েতা িশkা েদoয়া হেয়িছল। িকnt aজুর্ন eখন বলেছন সমg পিৃথবীo যিদ আমার করতেল eেস যায় 
তবুo আিম eেদর বধ করেত পারবনা। 
 

িনহতয্ ধাতর্রাTাn নঃ কা pীিতঃ sাjনাদর্ন। পাপেমবা েয়দsাn হৈtতানাততািয়নঃ।।৩৫।। 

 ধৃতরােTর পুtেদর হতয্া কের আমােদর িক sখ হেব, eরা েতা সকেল eমিনেতi পাপী আর আততায়ী, পাপীেদর হতয্া 
করেল আমােদরi পাপ আ য় করেব। আততায়ী তােদরi বলা হয় যারা কতকgিল খারাপ কাজ কের – েযমন bাhণ হতয্া করা, 
rণহতয্া, কাrর বািড়েত আgন লািগেয় েদoয়া, িশশু হতয্া, েকান pেরাচনা ছাড়াi eigেলা যারা কের তােদর আততায়ী বেল। 
dেযর্াধনরা পাNবেদর বািড়েত আgন লািগেয় িদেয়িছল বেল eেদর আততায়ী বলা হে । যিদo eরা আততায়ী িকnt eেদর বধ 
করেত িগেয় পাপ আমােদরi লাগেব।  
 

তsাnাহর্াঃ বয়ং হntং ধাতর্রাTাn সবাnবাn । sজনং িহ কথং হtা sিখনঃ sাম মাধব।।৩৬।। 

 যিদo ধতৃরােTর সnানরা সবাi আততায়ী িকnt eরা আমােদরi েতা ভাi, সmnী, sজন, েসiজn eেদর েক বধ কের 
আমরা েকান িদনi sখী হেত পারব না। sখীi যখন হেত পারব না, তখন আমােদর ei যুd না করাi uিচৎ।  

১৮i জলুাi ২০১০ 

 aজুর্ন েদখেছন ei েয যুd হেত চেলেছ eেত আমােদর িpয়জনরাi eেক aপরেক বধ করেব। মৃতুয্i হে  ei যুেdর 
েশষ কথা। িনেজর আপনজনরা যিদ েবঁেচi না থােক তেব জগেতর sখ সmদ িনেয় িক করেব। মাnষ যা িকছুi কের সবi েতা 
িনেজর আtীয় বnু পিরজনেদর সােথ eকসােথ েবঁেচ থাকার জni কের। eখন যিদ েকu eেস বেল েতামােক eক েকািট টাকা 
েদoয়া হেব িকnt তার িবিনমেয় েতামার েছেল মারা যােব। তখন ei টাকা িনেয় েস িক করেব? মাnষ েখেটখুেট, চুিরচামাির কের যা 
িকছুi কের সব িনেজর িpয়জনেদর ভােলা ভােব রাখার জni কের। েসiজn aজুর্ন বলেছন – 

যদয্েপয্েত ন প িn েলােভাপহতেচতসঃ। kলkয়কতৃং েদাষং িমtেdােহ চ পাতকm ।।৩৭।। 
কথং ন েjয়মsািভঃ পাপাদsািnবিতর্তmু । kলkয়কতৃং েদাষং pপ িdজর্নাদর্ন।।৩৮।। 

 েলােভাপহতেচতসঃ – aজুর্ন ীকৃ েক বলেছন, েকৗরবেদর বুিd েযটা, েসটা েলােভর বেশ  হেয় েগেছ। dেযর্াধেনর 
মেধয্ eমন েলাভ eেস েগেছ েয, েসi েলােভর ফেল তােদর বুিd ন  হেয় েগেছ। বুিd তার দrণ েকৗরবরা ধারণাi করেত 
পারেছ না েয ei যুেd কত েলাক মারা েযেত বেসেছ। eত েলােকর pাণ হরণ কের িক লাভ হেব! kলkয়কতৃং েদাষং – পুেরা 
kেলর নাশ হেত চেলেছ, আর িমtেdাহ, যারা বnু sানীয় তােদর মৃতুয্ হেত যাে । eখন যা পিরিsিত তােত গৃহযেুdর মত aবsােত 
দাঁিড়েয়েছ। শুধু পাথর্কয্ হে  – গহৃযুেd aসংগিঠত ভােব যােক খুিশ েমের যাে  িকnt eখােন সংগিঠত ভােব eেক aপরেক বধ 
করবার জn সমেবত হেয়েছ। eখােন েকৗরব বংশ, পাNব বংশ, আর ভারেতর তৎকালীন যত রাজারা িছেলন সবাi eকেজাট হেয় 
eেক aপরেক মারেব, eেত কত kেলর নাশ হেয় যােব। আর যােক eত িদন বnু বেল গলা লািগেয়িছ আজ তােকi বধ করেত 
যাে । িমtেdােহ বলা হয়, শােst সব পাপরi pায়ি েtর িবধান েদoয়া আেছ িকnt িমtেdােহর েকান pায়ি t েনi। বnুর সােথ 
িব াসঘাতকতােত েয পাপ হয় েসi পােপ শাsto হাত gিটেয় িনেয়েছ। বাবােক বধ করেল, মােক হতয্া করেল, bাhণেক খুন করার 
মত যত পােপর বণর্না আেছ, সব পােপরi pায়ি েtর িবধান আেছ, িকnt বnু হতয্া বা বnুর pিত িব াসঘাতকতা েথেক েয পাপ 
হেব, শােst েসi পােপর েকান pায়ি েtর িবধান েদoয়া েনi।  
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 aজুর্ন বলেছন – েকৗরবরা েতা aবুঝ, িকnt আমরা েতা ei রকম নয়, আমােদর েতা বুিd আেছ। aজুর্েনর মেত িপতামহ 
ভী , েdাণাচাযর্ eনারা aবুঝ হেয় েগেছন, বুিd আেছ শুধু aজুর্েনর। eরা dেটা পাপ েয করেছ েসটা বুঝেত পারেছ না, eকটা হে  
kলkয় কের পাপ করেছ, আেরকটা িমtেdাহ কের পাপ করেছ। আমরা েতা েদখেত পাি  েয egেলা কের পাপ হে , িকnt 
েকৗরবরা েদখেত পাে  না, আমরা েতা oেদর মত নi। ei েয kলনাশ হেত চেলেছ আর িমtেdাহ কের েয পাপ হেত চেলেছ eর 
েথেক বাঁচার পথ আমােদরেকi বার করেত হেব। oরা পাপ করেত চাiেছ কrক, িকnt আমরা kলনাশ হেত েদব না। eখন ei 
aবsায় kলনাশ েথেক িকভােব বাঁচান েযেত পাের, eর eকটাi পথ হে  যুd না করা। ীকৃ  aজুর্নেক পের বলেবন – েতামার 
মাথাটা হে  unt pমtবৎ। েতামার কথার মেধয্ েকান সাম s েনi, eকটা কথার সােথ আেরকটা কথার েকান সাযুজয্ েনi। 
েদেখ মেন হে  েতামারi েযন শুধু বুিd আেছ। 

 kলkেয় িক হেত চেলেছ? aজুর্ন বলেছন – 

kলkেয় pণ িn kলধমর্াঃ সনাতনাঃ। ধেমর্ নে  kলং কৎৃsমধেমর্াহিভভবতযু্ত।।৩৯।। 

 মnsৃিত gnািদেত বণর্ধমর্, বণর্া মধমর্, মানব ধমর্, eiভােব েমাট সাতিট ধেমর্র কথা বলা হেয়েছ। িকnt eখােন নতুন 
eকটা ধেমর্র কথা aজুর্ন বলেছন েসটা হে  জািতধমর্।  েযমন েকu eকজন ৈব  kেল যাদব বংেশ জn িনেয়েছ, েযখােন তার 
কাজ হে  কৃিষ, েগারkা iতয্ািদ। eখােন ৈব  ধমর্ আলাদা আবার তার মেধয্ যাদব বংেশর, যারা েগাপালক, তােদর ধমর্টা আরo 
েবিশ s  ভােব িনিদর্  করা হেয়েছ। ei যাদবেদর মেধয্o িবিভn kল আেছ, িবহােরর যাদব আবার utর pেদেশর যাদব eকi 
kেলর নাo হেত পাের। eখন eকজন যাদেবর pথেম তার মানব ধমর্ আেছ, যিদ েস গৃহs হয় তাহেল তার গহৃs ধমর্ আেছ, েস 
বেণর্ ৈব , তােক ৈব  ধমর্ পালন করেত হেব, ৈব  ধেমর্র মেধয্ েস আবার েগাপালক েসখােনo তােক কতকgিল ধমর্ পালন 
করেত হেব। eকজন চয্াটাজর্ী bাhণ েস হয়েতা পুেরািহেতর কাজ করেত পাের, বা েটাল চালােত পাের আবার রাধুিনর কাজo 
করেত পাের। যিদ পুেরািহেতর কাজ কের থােক তখন েসi কাজটা হেয় যােব জািত ধমর্। eখন েমিদনীপুেরর েয চয্াটাজর্ী 
পুেরািহেতর কাজ করেছ আর পূবর্বে র েয চয্াটাজর্ী পুেরািহেতর কাজ করেছ তােদর dজেনর kলধমর্, aথর্াৎ পিরবােরর ধমর্ eক হেব 
না। kলধমর্ sান anসাের পিরবতর্ন হেয় যায়। eক sােনর পুেরািহেতর পারবািরক রীিতনীিত আচার an sােনর পুেরািহেতর 
পািরবািরক রীিতনীিত আচার কখনi eক হেব না। তােদর িববােহর, ােdর িনয়ম-কাnন সব িকছুi পােl যায়। েসiজn ধেমর্র 
সােথ aেনক িকছু জিড়ত থােক। eখােন aজুর্ন বণর্ধেমর্র uপর েবিশ েজার না িদেয় বলেছ – kলkেয় pণ িn kলধমর্াঃ সনাতনাঃ। 
ei kলধমর্ যিদ নাশ হেয় যায় তাহেল েতা সব আচার রীিতনীিত pথা gেলা ন  হেয় সমােজর বাঁধনটাi ন  হেয় যােব। 
েমিদনীপুেরর eকজন চয্াটাজর্ী bাhণ মাnষ িহেসেব েস মানবধমর্ পালন করেছ, bাhণ িহেসেব িকছু ধমর্ পালন করেত হে , 
bাhেণর মেধয্ পুেরািহত rেপ তােক িকছু ধমর্ পালন করেত হে , আবার েমিদনীপুেরর চয্াটাজর্ী পুেরািহতরা যা যা কের েসটাo 
পালন করেত হে । kলধমর্টা ভােলা পির ার ভােব িনিদর্  করা হয় েগাt rেপ। িবিভn েগােt আলাদা আলাদা িবধান েদoয়া 
আেছ।  

aধমর্ািভভবাৎ কৃ  pd িn kলিstয়ঃ। stীষ ুd াs বাে র্য় জায়েত বণর্স রঃ।।৪০।। 

 aজুর্ন বলেছন – aধমর্ যখন েবেড় যায় তখন নারীেদর uপর েকান িনয়ntণ রাখা যায় না বেল নারীরা uৎসেn চেল যায়। 
সারা ভারেত kিড় বছর আেগo kলধেমর্র uপর aেনক েজার েদoয়া হত, িকnt eখন সমেগােtর িববাহ িনেয় কত আেnালন চলেছ, 
ঝগড়া মারামাির হে । an িদেক িকছু েলাক বলেছ সমেগােtর িববােহর বয্াপাের পালর্ােমেন্ট িবল পাশ করেত হেব। eর ফেল 
kলstী বয্াপারটাi ন  হেত চেলেছ। ei রকম aবsা হেল বণর্স েরর সৃি  হয়। dেটা আলাদা আলাদা জািতর মেধয্ িববােহর পর 
েয সnােনর জn হে  তােত বণর্স েরর pাdভর্াব হয়। pাচীন কােল eকটা pথা িছল, যখন bাhণ kিtয়েক িববাহ করত, িকংবা 
kিtেয়র সােথ ৈবে র েছেলর িববাহ হত, িকংবা শূেdর সােথ bাhেণর িববাহ হত, আর তােদর েথেক েয সnান জn িনত তােদর 
আলাদা জািত কের েদoয়া হত। েযমন েমেয় যিদ bাhণ হয় আর েছেল যিদ kিtয় হয় eখন তােদর েয সnান হেব েসi সnান 
bাhণo হেব না আবার kিtয়o হেব না। তখন oেদর জািতটাi আলাদা কের েদoয়া হত, eেদরেক সূত জািত বলা হত। সূত 
জািতেদর aেনক িকছুর uপর aিধকার খবর্ কের েদoয়া হত, bাhেণরo aিধকার থােক না, kিtেয়রo aিধকার থােক না। যিদ 
বাবা bাhণ হয় আর মা যিদ kিtয় হয় তখন েয সূত জn েনেব তার মহাভারত, ভাগবত পড়ার aিধকার থাকেব িকnt েবদ পােঠর 
আর েকান aিধকার থাকেব না। েবদ aধয্য়েণর যিদ aিধকার না থােক তখন েবেদর কেমর্র aিধকারo তার থাকেব না। eখন বাবা 
িছল bাhণ, তার kলজ ধমর্ িছল bাhেণর, তার েয kলধমর্ চলিছল েসi ধমর্ মাঝখান েথেক বn হেয় েগল। পািসর্েদর মেধয্ eখনo 
ei kলধমর্ খুব কেঠার ভােব ধের রাখা হেয়েছ। পািসর্ ধেমর্র েকান েছেল বা েমেয় যিদ an ধেমর্র কাuেক িবেয় কের েনয়, তাহেল 
তােক আর তােদর ধেমর্ pেবশ করেত েদেব না। িকnt েসi েছেল বা েমেয় আবার যিদ েকান পািসর্েক িবেয় কের তখন যিদ তার 
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সnান হয় তার তােদর ধেমর্ pেবশ aিধকার থাকেব। আেগকার িদেন িহndেদর মেধয্o ei িজিনষgেলার মূলয্েবাধ pচN দঢ়ৃ ভােব 
pিতি ত িছল, eখন আর তত grt েদoয়া হয় না। grt eেকবােরi েদoয়া হয় না বেলi আজ সমােজ মারাtক ভােব aবkয় 
eেস েগেছ। aজুর্ন ei aবsার কথাi eখােন বলেছন – যখন বণর্া ম o kলধেমর্র নাশ হয় তখন সামািজক aবkেয়র পিরণিত 
ei রকমi হয়। eর পর বলেছন –  

স েরা নরকাৈয়ব kল ানাং kলs চ। পতিn িপতেরা েhষাং লpুিপেNাদকিkয়াঃ।।৪১।। 

 বণর্স েরর ফেল েয kলঘাতী জn েনয় েস িনেজর পুেরা বংশেক নরেকর িদেয় েটেন িনেয় যায়। আজেকর িদেন িঠক তাi 
হে , েছেল েমেয়েক ভােলােবেস িবেয় কের বািড়েত িনেয় আসেছ, তারপর eকটু aশািn হেল ৪৯৮ ধারায় থানায় ডায়ির কের 
িদে , সে  সে  বািড়র সbাiেক, eমনিক নbুi বছেরর বুেড়া দাদা শুরেকo টানেত টানেত েজেল পুের িদেয় নরক যntণা েভাগ 
করাে । aজুর্ন aব  মতৃযু্র পের েয নরক, তার কথা বলেছ। pাচীন কাল েথেক িহnd ধেমর্র eকটা ধারণা চেল আসেছ েয, মৃতযু্র 
পর বংেশর েকu িপNদান করেল িপতৃপুrষরা sেগর্ েযেত পােরন। িপNদান না হoয়া পযর্n তাঁরা িবিভn েলােক ঘরুেত থােকন আর 
তা নাহেল নরেক পেড় থাকেবন। পতিn িপতেরা েhষাং লুpিপেNাদকিkয়াঃ – মেন কrন, আমার pিপতমৃহ eত িদন িপNািদ েপেয় 
u েলােক রেয়েছ, আমার পর eকজন kলা ার eেস বংেশ জn িনল, েস বলল আিম ei সব িপN দােন িব াস কির না, eখন 
েসi pিপতমৃহেদর u েলােক ধের রাখার মত আর েকu রiল না, তখন আেs আেs েসi u েলাক েথেক তাঁেদর পতন হেত শুr 
হেব। ei িজিনষটা মহাভারেত খুব snর কের বণর্না করা হেয়েছ।  

eক ঋিষ জ েলর মধয্ িদেয় তপsায় যাে ন। েযেত েযেত েদখেছন িকছু ঋিষ গােছর ডােল uেlা হেয় ঝুেল আেছন। 
ঋিষ তখন িজেjস করেছন – আপনােদর পিরচয় িক? eiভােব uেlা হেয় গােছ ঝুেল আেছন েকন? তখন তাঁরা বলেছন – আমরা 
হলাম েতামার পূবর্জ, আমরা খুব u  েলােক িছলাম। িকnt তুিম িবেয় থা কেরািন, েতামার সnানািদ হয়িন, আমােদর িপNাদানািদরo 
আর েকান সmবনা েনi, তাi আমােদর েসখান েথেক পতন হেয় ei ভােব aবsান করেত হে । ঋিষরo খুব মুশিকল হেয় েগল, 
আমােক eখনi িবেয় কের সnানািদর জn িদেত হেব। েস eক লmা কািহনী।  

 pথম p  হে  িবেয় েকন করেব? eমিনেত kদৃি  িনেয় েকান েমেয়র িদেক দিৃ পাত করা আমােদর সমােজ খুব 
িনnনীয়। কখন তিুম েমেয়র িদেক তাকােব? যিদ তুিম িবেয় করেত চাo। িবেয় েকন করেব? যােত সnান হয়। িdতীয় p  হে  
তিুম েকন সnােনর জn েদেব? েতামার পূবর্জেদর ঋণ েশাধ করার জn, ঋণ েশাধ করেত হেব যােত তাঁরা sেগর্ থাকেত পােরন। 
িকnt eখন আমরা েকন সnান চাi? বুেড়া বয়েস আমােদর েদখােশানার জn।  

েদাৈষেরৈতঃ kল ানাং বণর্স রকারৈকঃ। uৎসাদয্েn জািতধমর্াঃ kলধমর্া  শা তাঃ।।৪২।। 

 েয বংেশ kলঘাতীরা জn েনয় েসখােন, মােন েসi বংেশর জািতধমর্ আর kলধমর্ পুেরাপুির নাশ হেয় যায়। eখােন কখনi 
বলা হয় না েয েস u বেণর্র েছেল, সব সময় পিরচয় েদoয়া হয় বংেশর নােম, বেল ei বংেশর েছেল বা ভােলা বািড়র েছেল। 
যিদo আমােদর ঐিতেh bাhণেক ে  বলা হয়, িকnt েছাট কাuেকi করা হয় না। সমাজ যাঁেক েবিশ সmান েদয় তার দাম েবিশ, 
িতিন েয বেণর্রi েহান না েকন। bাhণ, kিtয়, ৈব  আর শূd eটা হে  eকটা সামািজক িবভাজন। তাi eখােন বণর্ধেমর্র েথেক 
kলধমর্ আর জািতধেমর্র uপর েবিশ েজার েদoয়া হয়। eখােন বণর্ধমর্ নােশর কথা বলা হে  না, বলা হে  kলধমর্ নােশর 
বয্াপাের। eখন সিতয্ সিতয্i জািতধমর্ নাশ হেয় েগেছ। রাsা পির ার করার েলাক, বাথrম পির ার করার েলাক পাoয়াi যায় 
না। বািড়েত eকটা ভােলা কের পূেজা েদবার জn eকজন ভােলা পুেরািহত পাoয়া যায় না, যাoবা di eকজন পাoয়া যােব তারা 
শুd মেntা ারণ করেত পােরনা। eখন সবাi রাজা uিমর হেত চাiেছ, জািতধেমর্র কাজ েকu করেত চাiেছ না।  

েকাকােকালার মািলক িকভােব eকটা ঠাNা পানীেয়র ফরমলুা আিব ার কেরিছেলন, আিব ার করার পর ঐ ফরমুলাটা 
েকান িদন কাuেক আর জানেত েদনিন। eখনo পযর্n েকাকােকালা ঐ eকi ফরমলুােত ৈতরী হেয় চেলেছ, eখনo পযর্n েকui eর 
নকল করেত পােরিন। eটাi হে  kলধমর্। যারা kলধমর্েক বাঁিচেয় রাখেত পারেব তােদরেক েকu েকান িদন পেথ বিসেয় িদেত 
পারেব না। kলধমর্i eেককটা বংশেক aেনক uচুঁেত িনেয় যায়, তারা যখন িনেজর কথা বলেত শুr কের তখন হয়ত বাবার কথা 
বলেব না িকnt সবাi গবর্ কের বেল আমার দাd ei রকম িছেলন, আমার pিপতামহ ei ei কেরিছেলন, আিমo ei বংশ েথেক 
eেসিছ। kলধমর্টা তখন সবারi গেবর্র বয্াপার হেয় দাঁড়ায়। যােদর িকছুi েনi, তারা বেল আমার েতা িকছু িছল না, েসiখান েথেক 
ক  কের আিম দাঁিড়েয়িছ, িকnt েভতের েভতের তার eকটা kNােবাধ থােক। 
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 ei কথাi aজুর্ন বলেত চাiেছন, জািতধমর্ আর kলধমর্ ন  হেয় যােব। bাhণ ধমর্, kিtয় ধমর্ আর শdূ ধমর্ ন  হেব না 
কারণ egেলা eত বৃহৎ আকাের েয ন  হেত সময় লাগেব, কারণ eর পরmরা শত শত বছর ধের anশীিলত হেয় আসেছ, তাi 
ন  হেত pচুর সময় লাগেব। eকটা েয বণর্ তার নীেচ শত শত জািত আেছ, েসiজn বণর্ধমর্ েথেক যােব িকnt kলধমর্ সে  সে  
ন  হেয় যােব, eকটা পিরবার ন  হেয় যাoয়া মােন তার পুেরা eকটা ধারা হািরেয় যাoয়া। আেরকটু েবিশ ন  হেত থাকেল 
জািতধমর্o ন  হেয় যােব। তার ফেল িক হেব? বণর্স েরর সৃি  হেব। বণর্স ের েয সামািজক kিত হেব েসটার িদেক aজুর্ন 
তাকাে  না, aজুর্েনর িচnা eকটাi eেদর পূবর্জরা sেগর্ আর থাকেত পারেব না, িপতৃপুrষেদর সবার পতন হেয় যােব। aজুর্ন 
eকi কথা বেল যাে ন – 

uৎসnkলধমর্াণাং মn াণাং জনাদর্ন। নরেক িনয়তং বােসা ভবতীতয্nশুrম।।৪৩।। 

 আিম ei রকম শুেন eেসিছ েয, যিদ kলধমর্ uৎসেn চেল যায় তাহেল পূবর্পুrষরা িচরিদেনর জn নরেকi বাস কেরন। 
aজুর্েনর ei সব কথা বলার আদেপi েকান aিধকার েনi। কারণ, aজুর্েনর েথেকo বড় বড় পিNত, িপতামহ ভী , েdাণাচাযর্, 
কৃপাচাযর্েদর মত মহান বয্িktরা যুdেkেt দাঁিড়েয় আেছন, তাঁরা িক egেলা িবচার করেছন না, আর aজুর্েনর মাথােতi শুধু 
িবচােরর জn জায়গা কের িনেয়েছ? আবার egেলা কােক েবাঝাে ন? তৎকালীন ভারতবেষর্র ে  pাj পুrষ ীকৃ েক 
েবাঝাে ন। সব েথেক মজার বয্াপার হে , aজুর্েনর ei সব িবচারধারােক পুেরা গীতার েকাথাo ীকৃ  eকবােরর জেno uেlখ 
কেরনিন। িঠক ei রকমi কেঠাপিনষেদ যমরােজর কােছ নিচেকতার p  িছল – েযয়ং েpেত িবিচিকৎেস মnে  aিsেতয্েক 
নায়মsীিত ৈচেক১/১/১৯। েকu বেল মরার পর জীবন আেছ েকu বেল েনi। যমরাজ েকাথাo utর েদনিন েয মৃতুয্র পর জীবন 
আেছ িক েনi। an সব কথাi যমরাজ বেল েগেছন িকnt ei pে র utর আর েদনিন। তারপেরর ে ােক aজুর্ন আরo বলেছন – 

aেহা বত মহৎ পাপং কতুর্ং বয্বিসতা বয়m । যদ্ রাজয্sখেলােভন হntং sজনমদুয্তাঃ।।৪৪ 

 িক dঃেখর কথা, আমরা িক িবরাট পাপ করেত যাি ! িক মহৎ পাপ? কটা টাকার জn, িকছু মািটর জn আমােদর যারা 
sজন তােদর সে  খুেনাখুিন করেত বেসিছ!!  

 eত কথা বলার পর aজুর্ন eবার িনেজi সমাধান িদে ন। oরােতা বুঝেত পারেছ না, আমােদরেকi eর eকটা uপায় 
বার করেত হেব। িক uপায়?  

যিদ মামpতীকারমশstং শstপাণয়ঃ। ধাতর্ারাTা রেণ হnয্sেn েkমতরং ভেবৎ।।৪৫ 

 আিম আর ast ধারণ করিছ না, ei আিম ast েছেড় িদেয় খািল হাত হেয় বেস পড়লাম, আর ধৃতরােTর পুtরা eেস যিদ 
ast-শst িনেয় আমার মুN ু েকেট েফলেত চায় েতা তাi েফলুক, আমার তােত িকছু আসেব না। েসটা বর  ভােলা হেব, আিম িকnt 
ei পাপ করেত পারব না। আমােক েকেট েফলুক, বািকরা লড়াi কrক, আিম আর eেত জড়াি  না। eiসব বেল aজুর্ন েশাক 
েমােহ কাতর হেয় িনে  হেয় রেথর uপর বেস পড়ল। স য় eর িববরণ িদেয় ধৃতরাTেক বলেছন – 

স য় uবাচ 
eবমkু ব্াজুর্নঃ সংেখয্ রেথাপs uপািবশৎ। িবসজৃয্ সশরং চাপং েশাকসংিবgমানসঃ।।৪৬।। 

 মনটা েশােক eত ভারাkাn হেয় েগেছ aজুর্েনর েয তাঁর হাত েথেক গাNীব খেস পেড় েগেছ। aজুর্ন বলেছ বেট আমার 
গলা েকেট দাo, িকnt জীবেনর pিত pেতয্ক মাnেষর eমন আসিk েয জীবনেক তয্াগ করা েকu ভাবেতo পােরনা, জীবেনর pিত 
আসিk েকu ছাড়েতi পােরনা। মাnষ যখন খুব হতাশা আর dঃেখ েভে  পেড় তখন pথেম বেল আমার আর েবেঁচ েথেক লাভ 
েনi। আসেল মিsে  েসেরােgািবন নােম eকিট িবেশষ ধরেণর রাসায়িনক পদাথর্ তার িনিদর্  মাtা েথেক eকটু নীেচ যিদ েনেম যায় 
তখনi মাnেষর মেধয্ হতাশার ভাব আেস, oর মাtা যিদ আরo নীেচ েনেম যায় তখন তার মেধয্ আtহতয্ার pবণতা েজেগ oেঠ। 
eখন যিদ েকu আtহতয্া করেব বেল িঠক কের েনয় তখন তােক েসখান েথেক িকছুেতi িফিরেয় আনা যােব না। েসi সময় তােক 
যিদ eকটা েসেরােgািবন iে কশন িদেয় েদoয়া যায় তখন oর আtহতয্া করার pবণতাটা কেম যােব। আমােদর শরীর মেনর 
গঠনটাi eমন ভােব ৈতরী েয মাnষ িঠক িঠক মরেত কখনi চায় না। eটােকi েযাগশােst বলেছ aিভিনেবশ। মরেত চায় না বেল 
যখনi তার pচN হতাশার ভাবটা েকেট যায় তখনi েসটা সের িগেয় an eকটা িকছু চেল আেস। eখােন aজুর্েনর িঠক তাi 
হেয়েছ। বয্াসেদব িছেলন িবরাট ঋিষ, মাnেষর মেনর গিতpকৃিতর খবর, মাnষ কখন েকান পিরিsিতেত িক রকম আচরণ কের িতিন 
খুব ভােলা ভােবi জানেতন।  
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o ঁতৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 
ীকৃ াজুর্নসংবােদ aজুর্নিবষাদেযােগা নাম pথেমাহধয্ায়ঃ।। 

***** 
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িdতীয় aধয্ায় 

সাংখয্েযাগ 

স য় uবাচ 
তং তথা কপৃয়ািব মrপণূর্াkেলkণm । িবষীদnিমদং বাকয্মবুাচ মধসুদূনঃ।।১।। 

 aজুর্ন eখন খুব েশাকাতর্, যােক েদখেল মাnেষর মেন কrণার uেdক হয়, তাঁর dেটা েচাখi arপণূর্, েচাখ জেল ভরা। 
aজুর্নেক ei রকম িবষাদgs েদেখ ভগবান তাঁেক বলেছন – 
 

ীভগবাnবাচ 
kতsব্া ক লিমদং িবষেম সমপুিsতম। aনাযর্জু মsগর্য্মকীিতর্করমজুর্ন।।২।। 

 ei কিঠন পিরিsিতেত েতামার মেধয্ িবষােদর জn েকাথা েথেক িনল। আচাযর্ শ র তাঁর ভাে  পের eক জায়গায় 
বলেছন েয, ীকৃ  eকবারo aজুর্নেক যুd করার জn pেরািচত কেরনিন, েকাথাo িতিন aজুর্নেক যুd করার আেদশ িদে ন না। 
িতিন েযখােন েযখােন বলেছন েসটা হে  – anেমাদনমাtm । aজুর্ন eখােন যুd করার জni eেসেছন। েয িসdাngেলা েনoয়ার 
িছল েসi িসdাn gিল আেগi িবরাট রাজার বািড়েত বেস েনoয়া হেয় েগেছ, eখােন নতুন কের যুেd pেরািচত করার েকান 
pেয়াজনi েনi। ীকৃ  শুধু েযটা কেরেছন িতিন aজুর্েনর েশাক েমাহটােক সিরেয় িদেয়েছন, যুd করার জn েকাথাo েpিরত 
কেরনিন। তাi ীকৃ  eখােন বলেছন েয, যুd হেত যাে , ei স ট মhুেতর্ েতামার মেধয্ েকাথা েথেক ei িবষােদর ভাব জn 
িনল। যারা আযর্, মােন ে  পুrষ তাঁরা ei রকম আচরণ কেরন না। ei ধরেণর কাজ কের তুিম ei জগেত েকান কীিতর্ পােবনা, 
আর মতৃযু্র পর েকান sগর্েলাকo পােবনা। েকন aজুর্ন পােবনা েসটা পের ীকৃ  আরo s  কের বলেবন। aজুর্ন eখন যা করেত 
চেলেছন eেত তাঁর iহেলাক আর পরেলাক dেটাi ন  হেয় যােব। েসiজn তিুম – 
 

ৈkবয্ং মাs গমঃ পাথর্ ৈনতৎ tযযু্পপদয্েত। kdুং hদয়েদৗবর্লয্ং তয্েk ব্ািt  পরnপ।।৩।। 

 েহ aজুর্ন েতামার ei kীবতা তয্াগ কের uেঠ দাঁড়াo, ei রকম কাপুrষতা েতামার মেধয্ েশাভা পায়না। kুdতা, 
dবর্লতা, কৃপয়া e সবi হে  স ীণর্তা, িনেজেক েছাট কের েনoয়া। eটাi ভগবান aজুর্নেক বলেছন, েতামার hদেয়র ei kdু 
dবর্লতােক দরূ কর, তিুম শtrতাপন, শtrেদর তাপ েদoয়া েতামার sাভািবক ৈবিশ য্, তুিম uেঠ দাঁড়াo। গীতার ei ে াকিট 
sামীজীর খুব িpয় িছল। গীতার ei ে াকিটেক আমােদর ভারতবেষর্র পেk খুবi যুেগাপেযাগী, sামীজী গীতার িdতীয় aধয্ােয়র ei 
ততৃীয় ে াকিটেক েবিশ কের আমােদর েদশবাসীর সবার সামেন িনেয় আসেত েচেয়িছেলন।  

 মাnেষর মেনর মেধয্ যখন aপূণর্তার ভাব আেস তখন তার মেন নানা রকেমর i ার uদয় হয়। i ার uদয় হেল েসটােক 
পূরণ করবার জn aেনক রকম uপােয়র pয়াস কের। ei aপূণর্তা েথেক আেস dবর্লতা, dবর্লতা েথেক জn েনয় kীব ভাব। 
aজুর্নেক ীকৃ  eiটাi বলেছন, তিুম হ  পরnপ, তুিম েযাdা, যুdেkেt েতামার আবার aপূণর্তা িকেসর। মাnষ কখন আেজবােজ 
কাজ কের েফেল? যখন তার মনটা েছাট হেয় যায়, মন যখন নীেচ পেড় যায়। িকnt aজুর্ন েতা শিkমান পুrষ, বীর, তার মেধয্ e 
িজিনষ কখনi েশাভা পায়না।  

 ীকৃে র ei eক ধমেকi, aজুর্েনর মনটা eর আেগ যতটা নীেচ েনেম িগেয়িছল, তার েথেক eকটু uপের uেঠেছ। তাঁর 
গলার sর, ভাষা, বkেবয্র মেধয্ eকটু iিতবাচক ভাব লkয্ করা যাে । ৪ নং ে াক েথেক ৭ নং ে ােক aজুর্ন আেগ যা 
বেলিছেলন েসi কথা gেলােকi eকটু an ভােব বলেছন।  
 

aজুর্ন uবাচ 
কথং ভী মহং সংেখয্ েdাণ  মধসুদূন। iষিুভঃ pিতেযয্াৎsািম পজূাহর্াবিরসদূন।।৪।। 

 ভী , েdাণ eনারা আমার grজন, আিম আমার grজনেদর িবrেd িক কের তীর িনেkপ করব? মাnেষর মেধয্ যখন 
েশাক, হতাশা আেস তখন েস নানান রকেমর যিুk িনেয় আেস, েয যুিk gেলা আপাত দৃি েত খুবi যুিkযুk, মেনামgুকর আর 
pাণsিশর্ মেন হেব িকnt বাsব েkেt েকান ভােবi দাঁড়ায় না। aজুর্েনর ei ধরেণর কথার েপছেনo েকান েজার েনi। মন িবষােদ 
ভের আেছ, মিs  কাজ করেছ না। যাঁর ীচরেণর eতিদন পূজা কের eলাম েসi পজূয্নীয় grজনেদর িদেক তীর ছুড়ব িক কের?  
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grনহtা িহ মহাnভাবাn 
ে েয়া েভাkংু ৈভkয্মপীহেলােক। 

হtাথর্কামাংst grিনৈহব 
ভূ ীয় েভাগাn  rিধরpিদgাn ।। ৫।। 

 aজুর্ন eর আেগ বলিছল eরা eেস আমােক বধ কের িদক আিম eেদর বধ করেত পারব না, eখন বলেছন eঁরা আমার 
grজন, grsানীয় বয্িkেদর হতয্া করার েথেক aেনক ভােলা হেব যিদ আিম িভkাবৃিt aবলmন কির। িকnt িভkাবৃিtর eকমাt 
aিধকার েদoয়া আেছ bাhণেদর, তাo গহৃs bাhণেদর নয়, bাhণ bhচারী যারা বা বাণpsী বা সnয্াসী যারা তারাi ঘুের ঘুের 
িভkা করেত পাের। িকnt aজুর্ন eকজন kিtয়, তাo রাজ পিরবােরর সদs, আবার an িদেক eকজন েযাdা, েস িকনা বলেছ 
আিম আমার ধমর্ তয্াগ কের িভkা কের খােবা, ast ধারণ না কের aজুর্ন eখন িভkাপাt হােত তুেল িনেত চাiেছ। িকnt তুিম হ  
kিtয়, যুd কের জয় কের aেnর সংsান করাটাi েতামার eকমাt পথ, িভkাপাt েতামার জn নয়। েশাক আর েমাহ aজুর্নেক 
eমন ভােব আ n কের েফেলেছ েয েস িনেজর sধমর্েকo ভুেল িগেয় an ধেমর্র বৃিtেক aবলmন করেত চাiেছ।  

গীতা আর uপিনষেদ ei eকিট িবষয়েক িনেয়i ঘুিরেয় িফিরেয় বলা হয়, েয কাজ েশাক আর েমাহ বশতঃ করা হয় েসi 
কাজi aধমর্, যখনi েশাক আর েমাহ বিজর্ত হেয় কাজ করা হয় তখন ঐ কাজটাi ধমর্। পাNবরা যখন িহমালেয়র পেথ sগর্ােরাহণ 
পেথ িভkাপাt িনেয় েবিরেয় পেড়িছল তখন িকnt তােদরেক েকu বলেছ না েয তারা aধমর্ করেছ। তখন তােদর সnানরা বড় হেয় 
েগেছ, জাগিতক sখেভাগ যা হবার হেয় েগেছ, eiবার তারা সংসার েছেড় চলল, eেত েকu েদাষ েদকেছ না। িকnt বািড়েত 
রাগারািগ হল, মেন aশািn, ভয়, েkাভ হেয়েছ আর আিম ৈবরাগী েসেজ েবিরেয় েগলাম, ei ৈবরােগয্র েকান মূলয্ েনi। কারণ 
eখােন েশাক আর েমাহ তােক সংসার েথেক েটেন বার কের eেনেছ। aজুর্েনরo ei eকi সমsা। aজুর্ন sধমর্েক তয্াগ করেছ 
েশাক েমােহর জn, েশাক আর েমাহ aজুর্নেক eখন gাস কের িনেয়েছ, তাi নানান রকেমর যুিk েদখাে । িক যুিk েদখাে ? 
grজনেদর রেk েভজা ei সmদ আিম েভাগ করেত চাiনা, eর েথেক িভkা করাi ে য়।    

েশাক হে  মানস সnাপ, মেনর ক । েকান িজিনষ আমার কাছ েথেক চেল েগেছ েসiজn মেন সnাপ eেসেছ, টাকা 
পয়সা চেল েগেল বা হািরেয় েগেল, িpয়জন মারা েগেল েশাক হয়। eকজন যুবক বড় েকাmািনেত ভােলা মাiেনর চাকির করেছ, 
েসi চাকিরটা চেল েগেল তার েশাক হয়। আর েমাহ হে  িবেবক aভাব, eকটা িজিনষেক আিম েপেত চাiিছ, ধের রাখেত চাiিছ। 
েযমন মােয়র সnােনর pিত েমাহ হয়। ভােলা চাকির করেছ তখন েস আশা কের আেছ আমার eকটা pেমাশন হেল ভােলা হয়, 
তখন তার মেধয্ েমােহর uৎপn হে । ঘুষ আর uপহার েদoয়ার মেধয্ িক পাথর্কয্? েশাক আর েমােহর তাড়নায় যখন কাuেক িকছু 
েদoয়া হয় তখন েসটা হেয় যাে  ঘুষ, আর কাrেক িকছু েদoয়ার েপছেন যখন েকান েশাক আর েমাহ থােক না তখন েসটা হয় 
uপহার। েছেলর ভােলা েরজাl হেব বেল ঠাkেরর কােছ eেস ফল, িমি  িদেলন, eটা হেয় েগল ঘষু, eেত িকছুi হয়না। আর 
aেনক িদন ঠাkেরর দশর্ন হয়িন, যাi eকবার ঠাkরেক pণাম কের আিস, তখন তার an রকম হেয় যােব। আমার pেমাশন হেব, 
যােত ভােলা জায়গায় েপািsং হয়, সােহবেক িগেয় eকটা uপহার িদলাম, eটাi ঘুষ হেয় েগল। eকটা জায়গায় েপািsং হেল 
আমার আরo uপির কামাi হেব, ঐ জায়গাটার pিত েমাহ হে , আর eখন েযখােন আিছ েসখােন কম কামাi, তার মােন আমার 
টাকার aভাব আেছ, কম টাকা আয় হoয়ার জn েশাক হে , তাi সােহবেক িগেয় িকছু uপহার িদেয় eলাম যােত eমন জায়াগায় 
েপািsং হয় েযখােন আমার uপিরটা ভােলা আসেব, েসটাi হেয় েগল ঘুষ।  

 eখন aজুর্ন eকটু sাভািবক হেত শুr কেরেছ। মাnেষর মেধয্ যিদ েশাক, িবষাদ ভাব eেস যায় তখন তােক িদেয় যিদ 
aেনক কথা বিলেয় েনoয়া যায় তখন তার েশােকর ভাবটা আেs আেs কেম আেস। aজুর্নেকo ভগবান aেনক িকছু বলার sেযাগ 
কের িদেয়েছন, aজুর্নo eক eক কের যা বলার বেলi েগেছ। কথা যিদ না বলেত েদoয়া হয় তার িবষাদ aবসn ভাবটা বাড়েত 
থােক, eমনিক আtহতয্ার pবণতাo eেস েযেত পাের। eর আেগ pথম aধয্ােয় নানা যুিk েদিখেয় aজুর্ন িনেজi কথা বেল েগেছ, 
আর িনেজ েথেকi uিচৎ anিচেতর িসdাn িনেয় িনেয়িছল। িকnt eখন িনেজi ীকৃ েক বলেছন আিম বুঝেত পারিছ না আমার 
পেk েকানটা ে য়sর। 

ন ৈচতদ্ িবdঃ কতরেnা গরীেয়া 
যdা জেয়ম যিদ বা েনা জেয়য়ঃু। 

যােনব হtা ন িজজীিবষাম- 
েsহবিsতাঃ pমেুখ ধাতর্রাTাঃ।।৬।। 
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 েহ কৃ , ei েয আমােদর সামেন ধৃতরােTর পেkর সবাi aবsান কের আেছ, যােদরেক বধ কের আমার েবঁেচ থাকেত 
i া করেছ না, eখন আিম বুঝেত পারিছ না, আমরা িজিত বা হাির িকংবা oরা েজেত বা হাের eর মেধয্ েকানটা িঠক হেব। 

কাপর্ণয্েদােষাপহতsভাবঃ 
পৃ ািম tাং ধমর্সংমঢ়ূেচতাঃ। 

যে য়ঃ sািnি তং brিহ তেn 
িশ েsহহং শািধ মাং tাং pপnm ।।৭।। 

 aজুর্ন বলেছন, কৃপণ sভাব েহতু আমার মনট েছাট হেয় েগেছ। কৃপণ মােন দীনভাব, েছাট মেনর ভাব, স ীণর্তা, ঠাkর 
বলেছন – d পয়সার সেnশ আনেত বেল রাsা িদেয় চষুেত চুষেত আসেব। aজুর্েনর েয sাভািবক sভাব, েসi sভাবটা স িুচত 
হেয় েগেছ। ধমর্সংমঢ়ূ, বুিdটা েগালমাল হেয় েগেছ, েকানটা িঠক েকানটা ভুল িঠক করেত পারিছ না। েসiজn আিম শািধ মাং tাং, 
আপনার শরণ িনলাম, আিম আপনার িশ , িশ েsহং, আমার পেk েযটা ভােলা, েযটা ম েল হেব েসটা আপিনi বলুন। তেব 
আমার েবিশ সমsা েযটা েসটা আপনােক আবার বেল িদি  – 

ন িহ pপ ািম মমাপnদয্াদ্ 
যে াকমেু াষণিমিndয়াণাm । 

aবাপয্ ভমূাবসপtমdৃং 
রাজয্ং sরাণামিপ চািধপতয্m ।।৮ 

 আিম যিদ সমs পৃিথবীর রাজা হেয় যাi, sেগর্র আিধপতয্o যিদ েপেয় যাi তবoু ei আtীয় বnুবাnব grজনেদর 
বধজিনত েয েশাক আর gািন হেব, েয পাপ হেব েসটা দূর হবার েকান সmবনাi েদখেত পাি  না। eকিদেক যুdজেয়র sখেভাগ 
আর an িদেক িনেজর েলাকেদর বধজিনত gািন o েশাক ei dেটার মেধয্ েকানটা িঠক আর েকানটা ভুল আিম বুঝেত পারিছ না। 
eখন আমােক িক করেত হেব আমােক কৃপা কের বেল িদন। তখন স য় আবার ধৃতরাTেক বলেছন – 

স য় uবাচ 
eবমkু ব্া hষীেকশং gড়ােকশঃ পরnপঃ। ন েযাৎs iিত েগািবnমুk ব্া তূ ীং বভবূ হ।।৯ 

তমবুাচ hষীেকশঃ pহসিnব ভারত। েসনেয়াrভেয়ামর্েধয্ িবষীদnিমদং বচঃ।।১০ 

 স য় ধৃতরাTেক বলেছ েয eiসব বেল aজুর্ন যুd করব না বেল চপু কের রেথর uপর বেস পেড় েদখেছন ীকৃ  িক 
বেলন। ীকৃ  তখন ei েশাক আর েমাহgs িবষাদযুk aজুর্নেক েযন িমি  েহেস েহেস বলেছন –  

ীভগবাnবাচ 
aেশাচয্ানnেশাচsব্ং pjাবাদাং  ভাষেস। গতাসূনগতাসংূ  নাnেশাচিn পিNতাঃ।।১১ 

 aজুর্েনর pে র utের ীকৃ  িনেজ েথেক eর েকানট িঠক েকানটা িঠক নয় বলেত যােবন না, তাঁেক িজেjস করা হে  
িঠকi, িঠক েতমিন ীকৃ  aজুর্নেক যুেdর জn uৎসািহতo করেছন না, কারণ aজুর্ন eখােন যুd করার জni eেসেছন নতনু কের 
আবার যুd করার কথা েকন বলেত যােবন। িঠক িঠক গীতা eiখান েথেকi শুr হয়, eতkণ েযটা হি ল eটা গীতার ভূিমকা 
মাt। গীতা িঠক িঠক শুr হে  িdতীয় aধয্ােয়র eগােরা নmর ে াক েথেক। আচাযর্ শ রo ei eগােরা নং ে াক েথেকi ভা  
রচনা কেরেছন। aেnরা যারা গীতার anবাদ কেরেছন তারা pথম aধয্ায় েথেক শুধু aথর্ বেল েদন আবার েকu েকu তার বয্াখয্াo 
কেরন। 

 আচাযর্ ei ে ােকর eকটা বড় ভা  িদেয়েছন। গীতার uেd  আমরা আেলাচনা কেরিছ, গীতার uেd  হে  সংসারs 
aতয্n uপরমলkণঃ, সংসার বৃkটােক uপেড় েফেল েদoয়া। eখন সংসার িজিনষটা িক বst, েযটােক গীতা uপেড় েফেল িদেত 
বলেছন? গীতােত বার বার ঘুের ঘেুর eকটা কথা বলা হেব েয, আtা বা bh বা ঈ র ছাড়া িকছুi েনi। আtাi যিদ সব, তাহেল 
egেলা, ei জগৎসংসাের েয বh িজিনষ েদখিছ egেলা িক। বলেছ আtাi আেছন, িকnt আtার uপর eকটা আবরণ eেস যায়। 
eখন ei আবরণ েকন আেস, িকভােব আেস eর বয্াখয্া করা যায় না। ei আবরণটােক বলা হয় aিবদয্া। আtার েয আেলা, েসi 
আেলা যখন aিবদয্ার েভতর িদেয় আেস তখন সােথ সােথ dেটা িজিনষ হেয় থােক – aহ ার আর মমকার, আিম o আমার। ei 
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েয সবাi বলেছ আিম আর আমার, eiটাi হে  মায়া। আর তিুম o েতামার, eiটাi হে  মায়ার পাের। aহ ার আসেছ aহm  
েথেক, আিম ei শরীর, আিম সnয্াসী, আমার পিরবার, আমার বািড়, আমার টাকা eর সবটাi aহ ার বশতঃ।  

pকৃত পেk আিম egেলা িকছুi নi, আিম হি  েসi পূণর্ আtsrপ, আtা েকান িকছুi হেত পােরনা। িকnt aিবদয্া 
কের িক dেটা িজিনেষর জn েদয় – eকটা হে  েশাক আর anটা হে  েমাহ। েশাক হে  eকটা িজিনষ আমার কাছ েথেক চেল 
েগেছ, আর েমাহ হে  eকটা িজিনষ েনi েসটােক েপেত চাiিছ, আর েযটা আেছ েসটােক ধের রাখেত চাiিছ। আিম আর আমার 
েথেকi – আমার আিমটা eকিদেক েঠলেছ আবার আমার আমার েবাধ আেরকিদেক েঠলেছ, eকিদেক েশাক জn িদে  
আেরকিদেক েমােহর জn িদে । ei আিম o আমার েবাধেক aত সহেজ সরান যায় না। েকািট েকািট বnেন বাঁধা রেয়েছ, eকটা 
বnন খুেল িদেল ততkেণ আেরকটা বnন ৈতরী হেয় যাে । েসiজn ভগবান প দশ aধয্ােয় বলেবন – aস শেstণ দৃেঢ়ন িছtা, 
খুব ধারােলা আর ভারী ast িদেয় ei বৃেkর মেূলাে দ করেত হেব। েকেট েফেল িদেলo েশষ হেয় যায় না, dিদন পের আবার 
েফকিড় েবিরেয় যােব।  

 ei েশাক েমাহi মাnষেক কেমর্র িদেক েঠেল েদয়। েয কমর্ করেছ েসi কমর্ েথেক আবার েশাক েমাহ uৎপn হে , েসi 
েশাক েমােহর কারেণ আবার কমর্ করেত হে , aনn কাল ধের eiটাi চলেত থােক। eiটাi হে  সংসার, সm +সার, েযটা সের 
সের যাে । গীতার নবম aধয্ােয় ভগবান বলেবন – aিনতয্মsখং েলাকিমমং pাপয্ ভজs মাm  - ei জগৎ aিনতয্, sখহীন, 
eখােন আচাযর্ শ র খুব েজােরর সােথ বলেছন – ei সংসাের sেখর গn পযর্n েনi। আেগকার িদেন জাহােজ কের পdানদী পার 
হেত হত। জাহােজ মািঝরা মাছভাত েখেত িদত। মাছভাত d রকম দােম েদoয়া হত, eকটা হয়েতা চার টাকা আেরকটা হয়েতা eক 
টাকা। মাছভােতর di রকম েরট েকন িজেjস করেল মািঝরা বলত – মাছটা চুi া খাiেবন, না িচবাiয়া খাiেবন। মাছটা চুেষ 
খাoয়া মােন, মাছেক চুেষ িনেয় েছেড় িদেত হেব, oটাi আবার আেরকজনেক েদoয়া হেব। চার টাকার েরেট মােছর টুকেরাটােক 
িচিবেয় িচিবেয় েখেত পারেব। েয চুেষ খাে  মােছর গেni তার eক থাল ভাত uেঠ যােব। িকnt eখােন আচাযর্ বলেছন sেখর গn 
মাto েনi, মােছর গেn ভাতটােক েয টানব তারo uপায় েনi। খবু কিঠন বাsব, sখেতা েনii, িকnt eত dঃখ-ক  যntণার 
মেধয্o আশা িনেয়i মাnষ বুক বাঁেধ কখন না কখন sখেতা পােবা। শত শত জেn মার েখেত েখেত তেব িগেয় eকটু েচতনা আেস 
েয ei সংসার সিতয্i sখহীন।  

 ei ে াক েথেকi আচাযর্ শ র গীতার বয্াখয্া কের শুrেতi বলেছন – সংসারs aতয্n uপরমলkণঃ। সংসার হে  
েশাক আর েমাহ। েশাক o েমাহ েথেক আসিkর জn হয় – Li f e i s al l about expect at i ons and f rust rat i ons      , 
আশা আর হতাশাi জীবন। মাnষ যখন হতাশাgs হেয় যায় তখনi েস sধমর্ েথেক সের আেস, আিম করবi না, েকন আিম করেত 
যাব, ei ধরেণর কথা বলেত থােক। আর যখন েকান িকছু pতয্াশা কের তখন েসটােক পাoয়ার জn পুেরা দেম ঝাঁিপেয় পড়েব। 
মাnষ যিদ aতয্n হতাশার মেধয্ জীবন aিতবািহত কের, তার ফলsrপ মৃতুয্র পর তােক িভn েযািনেত জn gহণ করেত হয়। 
হতাশা থাকেল কাজ করেত পােরনা, কাজ করেত না পারেল েস তেমাgণী হেয় যায়। পূণর্ আসিk িনেয় েজার কদেম কাজ করেল 
sগর্ািদ েলােক িগেয় জn েনয়। sধমর্ পালন যখন আসিk িনেয় করেছ বা করেছ না, ei di ভােব কাজ িমি ত থাকেল মাnষ rেপ 
জn েনয়। আর sধমর্ যখন aনাসk ভােব কের, েয বুেঝ িনেয়িছ সংসার ei রকমi, sখহীন, আমার সামেন েয কাজটা কতর্বয্ 
rেপ আসেব েসi কাজটাi aনাসk ভােব কের েদব, নতনু েকান কােজ জড়াব না, তখন মাnষ আধয্িtকতার িদেক eেগােত শুr 
কের।  

 sধেমর্র িতনেট িদক – eকটা হে  sধমর্ না করা, িdতীয় হে  sধমর্ পুেরা আসিk িনেয় করা আর তৃতীয় হে  aনাসk 
ভােব করা। চতুথর্ eকটা িদক আেছ িম , কখন আসিk আবার কখন aনাসিk ভাব িনেয় করা। যিদ sধমর্ না করা হয় তাহেল 
িনmেযািনেত জn েনেব। eকজন আtহতয্া করল, আtহতয্া করা মােন েস sধমর্ পালন করল না, শুধু পালনi করল না, মৃতযু্র 
মাধয্েম sধমর্ েথেক পািলেয় েগল। eবার তােক aিত িনmেযািনেত aথর্াৎ ভতূ, েpতেযািনেত জn িনেত হেব। ভূত েpতেযািন েথেক 
যখন মুিk পােব তখন তােক আবার পশুেযািনেত eেস জn িনেত হেব।  

যখন পুেরা আসিk িনেয় কাজ করেব তখন িকছু িদন sেগর্ থাকেব তারপর েভাগ করার জn eমন েদেশ জnােব েয 
েদেশ েভােগর আিধকয্ েবিশ আেছ, েযমন আেমিরকা, iংলয্াN। আবার েসখান েথেক ভারেত জn েনেব। ভারেত িতন রকেমর েলাক 
আেছ – eক হে  যারা ফাঁিকবাজ কাজ করেত চায়না, di আসk হেয় কাজ কের আর িতন aনাসk হেয় কাজ কের। আচােযর্র 
eiটাi হে  সংসােরর বয্াখয্া – িনm েযািন, মাnষ, েদবতা আর ঋিষ, যাঁরা মুিkর পেথর িদেক eিগেয় েগেছন। eটা িকভােব িঠক 
হয়? sধমর্ পালেনর dারা। sধমর্ েথেক মাnষ িক কারেণ সের যায়? েশাক আর েমােহর জn। েশােকর আিধকয্ হেল কাজ করেত 
চায়না। েমাহgs হেলo কাজ করেত চায়না। শাশুিড় েবৗমােক কাজ করেত বলেল বলেব – আিম িক শাশুিড়র চাকর নািক? আবার 
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শাশুিড়েক েবৗমা িকছু করেত বলেল বলেব আিম েতার sামীেক বড় কেরিছ, eখন আিম েতার েসবা করেত যাব নািক! ঝগড়া যখন 
লােগ তখন তুিম েতামার থােক না, তুi েতাকািরেত েনেম যায়। eেদর eবার ছাগল, kkর, েবড়াল হেয় জnানর রাsাটা পির ার 
খুেল েগল। মহামায়ার eমনi েখলা েয eরা egেলােক েতায়াkাi কের না। ei ধরেণর েলাক আেছ বেল ei সংসার আরামেস 
চলেছ। ঠাkর বলেছন – মা চুিষ িদেয় ভুিলেয় েরেখেছ। আমরা সবাi ei চুিষ িনেয়i বয্s। বা া যিদ eকবার চুিষ েফেল িদেয় 
কাঁেদ তখন ভােতর হািড় েফেল িদেয় মা েদৗেড় আসেব বা ােক েকােল তেুল েনবার জn।   

 
 আবার যখন পুেরা আসিk িনেয় কাজ কের, েকাmািনেত আমােক pেমাশন েপেত হেব, িডেরkর হেত হেব, বড়বাজাের 
েপািsং িনেত হেব, eরা eবার েযখােন েভােগর aেনক sিবধা আেছ, েযমন আেমিরকা, iংলয্ােN িগেয় জnানর জn িনি ত হেয় 
েগল, oখােন িগেয় আরo ভােলা কের েভাগ করেত পারেব। oখােন যখন িবরিk জnােব তখন আবার ভারেত eেস জnােব। 
eiভােব চলেত থাকেব, eটােতা আর eকশ dেশা বছেরর বয্পার নয়। িকnt যখন aনাসk হেয় কাজ করা শুr করেব তখন বুেঝ 
িনেত হেব েয েস মুিkর পেথ পা রাখল। 
 
 eখােন আচাযর্ িবরাট লmা ভা  িদেয় বলেছন, সংসাের di ধরেণর েলাক, eকজন হে ন িযিন আtার srপ পুেরাপিুর 
েজেন েগেছন বা তttটােক বুেঝ িনেয়েছন। িক তtt? আমার ডান হাত িদেয় ei জগেতর সব িকছুেকi আিম ধের িনেত পাির িকnt 
আমার ডান হাতেক আিম ধরেত পািরনা। আমার ei েচাখ িদেয় জগেতর সব িকছুেক েদখেত পাির িকnt িনেজর েচাখেক েদখেত 
পারেবা না। eকটা িজিনষ িনেজর uপর কাযর্ করেত পােরনা। িঠক eiটাi আtার েkেt বলা হয়, আtা িকnt আtার uপর কাযর্ 
করেত পােরনা, েযমন আিম ডান হাত িদেয় আমার ডান হাত ধরেত পািরনা। আtাi হে  িনিবর্েশষ ৈচতn আবার িতিন সবর্বয্াপী, 
আtা ছাড়া আর িকছু েনi। আিম যিদ েকাথাo েযেত চাi তখন জায়গাটা আলাদা আর আিম আলাদা, আিম আর জায়গা যিদ eক 
বst হi তাহেল আিম েকাথায় যােবা? আtা ছাড়া েতা আর িকছু েনi, eখন আtা েকাথায় যােব? আtা কাজ করেব কার uপের? 
আtা জানেব কােক? কারণ আtা ছাড়া আর েকান িdতীয় বst েনi। আtার ei srেপ যাঁেদর িব াস হেয় েগেছ তাঁরা সnয্াস 
জীবেনর িদেক চেল যান। হয় eনারা আtার srপেক েজেন েগেছন, আর তা নাহেল তttগত ভােব তাঁেদর দৃঢ় িব াস eেস েগেছ, 
িকnt eখনo uপলিb হয়িন। তাঁেদর জীবন যাtা an রকেমর হেয় যােব। eর বাiের যারা আেছন তারা eখন আtার ei srপেক 
ধারণা করেত পারেছ না বা বুঝেত পারেছ না, বা মানেত পারেছ না বা িব াস কের না, তারা েসi aহ ার আর মমকাের aবsান 
করেছ। eেদর মেধয্o যােদর eকটু িবেবক জাgত হয় তােদর েকu েকu eখান েথেক েবিরেয় আসেত েচ া কের।  
 

যারা aj তারা েতা eটা মানেছi না, তারা েদখেছ আিম আলাদা েস আলাদা। যখনi আিম আর েস আলাদা হেয় েগল 
তখন আিম তার সােথ কথা বলেত পাির, তােক ঘিুষ মারেত পাির, তােক ভােলাবাসেত পাির। eiখান েথেকi কেমর্র সmবনা ৈতরী 
হেয় যাে । িকnt যাঁরা েদেখন েকবল আtাi আেছন, তাঁেদর পেk কমর্ aসmব। িকnt যার আিম তুিম আেছ তার কমর্i eক মাt 
সmল, eেদর জn হল কমর্েযাগ।  

 
কমর্ করেত েগেল eকজন কতর্া চাi আর eকটা িবষয় চাi। আিম rিট খাি , আিম আলাদা rিট আলাদা হেলi তেব 

rিটটা খাoয়া যােব। আtার েkেt িক হে , েসখােন আtা ছাড়া িকছুi েনi, আtা বয্িতেরেক িdতীয় িকছু না হoয়ার জn 
eখােন কাজ করা সmব নয়, eরi নাম হে  সাংখয্েযাগ। যােদর আিম তিুম েবাধ আেছ তােদর জn কমর্েযাগ আর যােদর আtাi 
আেছ ei িব াস হেয় েগেছ িকnt েবােধ েবাধ হয়িন তােদর জn সাংখয্েযাগ। কমর্েযাগেক aেনেক বেলন কমর্িসিd, আবার 
সাংখয্েযাগেক ৈন মর্য্িসিd বেলন। eকজন হে ন কমর্মাগর্ী আেরকজন হে  সnয্াসী।  

 
পুেরা গীতা জুেড় ীকৃ  ei dেটােক িনেয়i আেলাচনা কেরেছন – েযমন সnয্াস িক, সnয্াসেযাগ িকরকম, কমর্ িক আর 

কমর্েযাগ িক। আধয্ািtক জীবেন ei dেটাi পথ, সাংখয্েযাগ আর কমর্েযাগ। সাংখয্েযাগ হে  সnয্াসীেদর জn, মােন যার মেন 
িব াস হেয় েগেছ েয eকটাi সtা আেছ, ei িব ােসর uপর িভিt কের eখন তার েয জীবন পিরচযর্া হেব েসটাi হে  
সাংখয্েযাগ। আিম যখন মেন করিছ আিম আলাদা, তুিম আলাদা, ঈ র আলাদা তখন েয পdিত তার জীবনেক eিগেয় িনেয় যাoয়ার 
জn aবলmন করেব েসটাi হেয় যােব কমর্েযাগ। সাংখয্েযাগ বয্িতেরেক বািক যত পথ আেছ সবi কমর্েযােগর মেধয্ antভুর্k। 
ভিkেযাগ বলেত যা বলা হয় ei দৃি েকাণ িদেয় েদখেল ভিkেযাগo হে  কমর্েযাগ। কারণ ভিkেযাগ েয aবলmন করেছ েসo 
মেন করেছ আিম আলাদা আমার i  আলাদা, iে র যখন জপ করেছ, পূেজা করেছ তখনo মেন করেছ আিম আলাদা ঠাkর 
আলাদা, আলাদা েবাধ যতkণ থাকেব ততkণ যা করেব েসটাi কমর্েযাগ হেয় যােব, জপ করা, ধয্ান করা, যা িকছু করা হে  সবi 
কমর্েযাগ।  আর িযিন সnয্াসী িতিন sেমrবৎ, তাঁর কােছ জগৎ বেল িকছু েনi। তাহেল জগেত যা িকছু হে  তার েkেt েসgেলা 
িক হেব? ঠাkর বলেছন – হাত েকেট েগেছ, দর্ দর্  কের রk পড়েছ, েস বলেছ – কi আমার েতা িকছু হয়িন। তার েকান 
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anভূিতi হে  না, তাঁর কােছ েকান কাযর্ হেতi পােরনা, আিম আলাদা ei েদহ আলাদা। eকটা েbড িছল, eকটা হাত আেছ 
েbডটা েসi হাতটােক েকেট িদেয়েছ। তাহেল েক কােক েকেটেছ? েbড হাতেক েকেটেছ। আমার সােথ েতা হােতর েকান সmকর্ 
েনi।  

 
িযিন কমর্েযাগী, িতিন েদখেছন েbড আলাদা, আিম আলাদা, েbেড হাত েকেট েগেছ, সে  সে  হােত oষুধ লাগােব। যিদ 

ভk হয় েস বলেব, ভগবােনর i ােতi eটা হেয়েছ। যিদ িঠক িঠক কেযর্াগী হয় েস বলেব, হয়েতা িকছু পাপ কমর্ কেরিছলাম, েসi 
pারেbর জni হাত েকেটেছ। আবার যারা ধেমর্ িব াস কের না তারা বলেব eটা eকটা িনছক dঘর্টনা। শ রাচােযর্র মেত পথ মাt 
dেটা – সাংখয্েযাগ আর কমর্েযাগ। যখন আিম eক েদখিছ, েসi আtা ছাড়া আর িকছুi েনi তখন সাংখয্েযাগ, আর যখন েদখিছ 
জগৎ আলাদা আর আিম আলাদা তখন কমর্েযাগ। eখন ভk যখন ভিkর anশীলন কের েস িকnt তখন শ রাচােযর্র মেত 
কমর্েযাগi করেছ। ei কমর্েযাগ করেত করেত যখন েদেখ িতিন ছাড়া িকছু েনi, িতিনi আেছন, েস তখন সnয্াসী, তখন েস 
সাংখয্েযাগী হেয় েগল। ei dেটার বাiের আর িকছু পেথর সmবনাi েনi। হয় আপিন েদখেছন পুেরা িব bhাN জুেড় িতিনi 
আেছন, আর নয়েতা di, মােন eেকর aিধক েদখেছন। eেকর aিধক েদখেলi কমর্েযাগ eক েদখেলi সাংখয্েযাগ। পুেরা গীতােত 
ei dেটােক িনেয়i ঘুিরেয় ঘুিরেয় বলা হেয়েছ, িকছু েলাক আেছ যার jানেযাগ মােন সাংখয্েযােগর uপযুk, আর েবিশর ভাগ 
েলাক হে  কমর্েযােগর uপযুk। আর যারা কমর্o মােন না, তােদর জn গীতা নয়, শােstর কথা তােদর জn নয়। েয বলেছ, আিম 
ধেমর্ িব াস কির, আিম ei জগৎ েথেক মুিk েপেত চাi, তখন তােক িজেjস করেত হেব তিুম িক রকম েদখছ? তুিম আলাদা 
আর গেড়র মােঠর মnেমন্টেক িক আলাদা মেন হে ? hাঁ, আিম আলাদা েদখিছ। িঠক আেছ, েতামার জn কমর্েযাগ। আর যিদ 
বিল, না আিম েদখিছ সবটাi েসi eক সtা। তাহেল েতামার জn সাংখয্েযাগ। গীতার আঠােরাটা aধয্ােয় ভগবান ei dেটার 
uপরi বাচ েখলেবন। কখন সাংেখয্র কথা বলেবন আবার কখন কেমর্র কথা বলেবন, আর েকন ei রকম হে , eigেলােক 
বয্াখয্া করেত থাকেবন।   
 
 গীতার uেd  হে  ei সংসারেক uপেড় েফেল দাo। িdতীয়, সংসারটা িক েসটােক বয্াখয্া করল। সংসােরর srপেক 
বয্াখয্া করার পর আধয্ািtক সtার বয্াখয্া করেছন। আধয্ািtক সtার বয্াখয্া করার পর বলেব – তিুম যিদ েদখ ei dেটা eক, 
তাহেল তিুম হে  সাংখয্েযাগী, তখন েতামার জীবন ei ei ভােব চলেব, আর তিুম যিদ di েদখ তাহেল তুিম কমর্েযাগী, েতামার 
জীবন eমন eমন ভােব চালােত হেব। পুেরা গীতােত ei dেটা ছাড়া আর িকছু েনi।  
 
 আtার eকtেক িযিন েজেন েগেছন, আমােদর সামেন েযমন uদাহরণ ঠাkর আেছন, ঠাkর েজেন েগেছন েয আtাi 
আেছন, ei রকম িযশু জানেতন, বুd জানেতন, শ রাচাযর্ জানেতন, ei রকম হাজার হাজার মহাপুrষ আেছন। যখন িতিন আtার 
sভাব, আtার srপেক েজেন েগেলন তখন তাঁর িকছু an ধরেণর বয্বহার হেয় যায়, তাঁর আচরণ an রকেমর হেয় যায়। যার 
িববরণ ভগবান ei aধয্ােয়র ৫৫ নং ে াক েথেক িদেয়েছন। আবার যাঁেদর দৃঢ় িব াস হেয় েগেছ েয, আtা আেছন, আtার ei 
srপ, িকnt eখনo uপলিb হয়িন, িকnt আিম uপলিb করেত চাiিছ, তখন eনারা েচ া কেরন, যাঁেদর uপলিb হেয় েগেছ তাঁেদর 
মত জীবনেক সািজেয় েনoয়া। িকnt যাঁরা eখনo aত u াবsায় েপৗঁছােত পােরনিন, তাঁরা মেন করেছন আিম আলাদা, তিুম 
আলাদা, ঈ র আলাদা তখন তারঁা কমর্েযাগ করেত শুr কেরন।  
 

গীতার িdতীয় aধয্ােয়র eগােরা নং ে াক েথেক িতিরশ নং ে াক পযর্n সাংখয্ বুিdর বয্াখয্া করা হেয়েছ। eখােন আtার 
srপেক িনrপণ করা হে  আর eকিtশ েথেক িতpাn পযর্n কমর্েযাগীেদর জn বলা হেয়েছ। আর চুয়াn েথেক বাহাtর পযর্n, িযিন 
সাংখয্েযাগীo নন, েযাগীo নন, িsতpj হেয় েগেছন, িsতpj মােন লেkয্ েপৗঁেছ েগেছন, তাঁর বয্বহার আচরণ িক রকম হয়, তার 
িববরণ েদoয়া হেয়েছ। eকজন িsতpেjর সে  যিদ িদনরাত থািক তাহেল তার মেধয্ আিম িক েদখেত পােবা, তারi িববরণ 
ীকৃ  েশষ ঊনচিlশিট ে ােক িদে ন।  

 
 eগােরা নং ে ােক ীকৃ  aজুর্নেক বলেছন – aজুর্ন তুিম ধেমর্র কথা বলছ েতা, িঠক আেছ আিম েতামােক ধেমর্র িদক 
িদেয়i জবাব িদি । aজুর্েনর pধান যুিk হে  ei যুেd সবাiেক বধ করেত হেব, যুেd pচুর pাণহািন হেব, আtীয়-sজন, বnু, 
বাnব েকui েবঁেচ থাকেব না, তােত ধেমর্র gািন eেস যােব। ধেমর্র gািন হেল সব িকছুরi িবনাশ হেয় যােব, kলধমর্ থােক 
জািতধেমর্র সব িকছুi ন  হেয় যােব। aজুর্ন ei িবনাশেক বn করার জn যুd করেত চাiেছন না। ei পেয়ন্ট েথেকi ীকৃ  
aজুর্নেক বলেছন – তিুম pjাবাদং  ভাষেস, pjাবান পুrষ, jানবান পুrষরা েয রকম কথা বেলন তিুম েসi রকম কথা বলছ, 
তিুম খুব u  কথা বলছ eেত েকান সেnহ েনi। িকnt an িদেক মখুর্রা েয রকম আচরণ কের তুিমo েসi রকম আচরণ করছ। 
িক রকম আচরণ? aেশাচয্ানnেশাচsব্ং, েযটােক িনেয় েশাক করেত েনi তিুম েসটােক িনেয় েশাক করছ।  
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eর আেগ aজুর্ন খুব snর snর কথা বেলিছল, ধমর্হািন, ধমর্gািন, kলধমর্, জািতধমর্, egেলা সব পিNতেদর মত কথা, 

পিNত মােন যাঁরা তাঁেদর বুিdেক আtার িবষয় কের িনেয়েছন। eখােন পিNত মােন শাst জানা o শাst মুখs করা পিNত না, পিNত 
বলেত eখােন আtjানীর কথা বলা হে । গতাসনূগতাসংূ , আtjানী েযটা চেল েগেছ েসটার জn েশাক কেরন না, আর েযটা 
আেসিন েসটার জn uিdg হন না। তাi aজুর্ন তিুম েয ei রকম আtেjর মত কথা বলছ িকnt েতামার ei বয্বহািরক আচরেণ 
িবপরীত েকন হে ? ধেমর্র gািন েয বলছ eেত েবাঝা যাে  েয েতামার বুিd েতামার িনেজর িনয়ntেণ েনi। েতামার বয্বহারটা 
eখন unt pমtবৎ হেয় েগেছ। মাnষ যখন েনশা ভাং কের ভুলভাল কথা বেল, বা মাথা খারাপ হেয় েগেল েযমন uেlাপাlা 
কথা বেল, তুিমo ei রকম কথা বেল যা । 
 
 তাহেল p  হেত পাের, ভী , েdােণর মত মহান  পুrষরা যিদ মারা যান তাহেল িক eেদর জn েশাক করা uিচৎ হেব 
না? eনারা িক েশােকর েযাগয্ নন? তখন eকটা জায়গায় বয্াখয্া করা হয় েয মাnেষর যিদ চািরিtক পতন হেয় যায় তাহেল তার 
জn েশাক করা যায়, মৃতযু্র জn েশাক করা হেব েকন, কারণ মৃতযু্টাi sাভািবক। বাlীিক রামায়েণ বলা হে , ীরামচnd যখন 
জ েল চেল েগেলন, ভরত eেস শুনেছন ীরামচnd জ েল চেল েগেছন, শুেন ভরত খুব িবিsত হেয় েগেছন, দাদা িক খুব জঘn 
েকান কাজ কেরছ? sাভািবক ভােব eকজন মারা েগেল তাঁর জn েশাক করার িকছু েনi। িকnt তাঁর যিদ ৈনিতক পতন হেয় যায়, 
তখন েশাক করার আেছ। আচাযর্ শ র িকnt ei ভােব বলেছন না, িতিন েসাজা কের বলেছন eগােরা, বােরা আর েতেরা নং ে াক 
হে  সাংখয্বিুdর চরম তtt, ei িতনেট ে াক হে  গীতার hদয়। গীতা হে  uপিনষেদর hদয়, আর uপিনষদ হে  েবেদর hদয়। 
েবদ হে  িহndধেমর্র চরম দশর্ন, িহndধেমর্র েশষ কথা। ei িতনিট ে াকেক েয eকবার মাথােত িঠক িঠক ভােব বিসেয় িনেত 
পারেব তাহেল তার িহndধেমর্র সব িকছুi পির ার ধারণা হেয় যােব। aথর্াৎ পুেরা িহnd দশর্েন যাবতীয় িনযর্াস ei িতনেট ে ােক 
েদoয়া হেয়েছ। eগােরা নং ে ােক বলেছ যাঁরা আtj তাঁরা েযটা চেল েগেছ তার জn েশাক কেরন না, আর েযটা আেসিন তার 
জn uিdg হন না। েকন uিdg হন না? 
 

ন েtবাহং জাত ুনাসং ন tং েনেম জনািধপাঃ। ন ৈচব ন ভিব ামঃ সেবর্ বয়মতঃপরm ।।১২ 

 ei রকম কখনi হয়িন েয আিম িছলাম না, বা তিুম িছেল না, বা ei রাজারা েকu আেগ িছল না। আমরা aনn কাল 
ধের আিছ। eমনo নয় েয আমরা েকu ভিব েত থাকব না, আমরা িচরিদন িছলাম, িচরিদন আিছ আর িচরিদনi থাকব। আমরা েয 
িচরিদন আিছ, িচরিদন থাকব eটা বলা হে  আtদৃি েত, শরীর-মন-বুিdর দৃি েত বলা হে  না। আমােদর i dent i f i cat i on 
েযটা হয় েসটা েবিশর ভাগ সময়i হয় আমােদর শরীেরর সে । কখন সখন মেনর সে , আমরা আমােদর আেবেগর সে  িনেজেদর 
eক কের েফিল। jানী িকnt আtার সে  সব সময় i dent i f y কের েরেখেছন, আtrেপi তাঁরা সব সময় aবsান করেছন। 
তাহেল aজুর্ন, তিুম েয jানীেদর মত কথা বলছ, eখন বল তিুম কার জn েশাক করছ?  
 
 aজুর্নেক ভগবান েকন eiভােব utর িদে ন? কারণ aজুর্ন pথেমi ধেমর্র কথা িদেয় শুr কেরিছল। তাi ভগবান 
বলেছন ei নাo েতামােক আিম েতামার ধেমর্র কথা িদেয়i utর িদি । আর িdতীয় কথা হে , যখনi কাrর েশাক dঃখ হয় 
তখন তােক েবাঝােত েগেল u  তেttর কথা িদেয়i শুr করেত হয়। যখন ধুm  jর হয় pথেম আেগ ডাkাররা বেল jরটা আেগ 
কমােত হেব, তারপর আসল িচিকৎসা শুr হয়। ভগবানo িঠক তাi কেরেছন, pথেমi aজুর্েনর সামেন সব েথেক u  দশর্েনর 
তttেক েরেখেছন। িঠক ei রকমi আেরকিট খুব u  দশর্েনর কথা বলেছন – 
 

েদিহেনাহিsn যথা েদেহ েকৗমারং েযৗবনং জরা। তথা েদহাnরpািpধর্ীরst ন মhুিত।।১৩।। 

 েদহািভমানী আtার dেটা rপ আেছ, মােন আtােক di ভােব েদখা যায়। eকটা হে  আtার িনতয্-শুd-বুd-মkু sভাব। 
িdতীয় rপ হে , আtা যখন েদেহর সে  eক কের কlনা কের েনয় ei েদহ আমার, ei মন আমার, ei বুিd আমার। egেলা 
েস কlনা কের িনে , গীতার মেত বাsিবক আtার েকান ধরেণর rপাnর বা পিরবতর্ন বা িবকার হয় না। আtা যখন শরীর ধারণ 
কের তখন তার িতনেট aবsা pাp হয়, pথেম েদিহ জn িনল, ৈশশবকাল, িdতীয় তারপর ei শরীের েযৗবন eল, ততৃীয় aবsায় 
েশেষ তার শরীেরর জরা আেস। ei িতন aবsার েকান aবsােত আমরা িক বিল েয আিম ei aবsােতi েশষ হেয় েগলাম। eকটা 
বা া েছেল ৈকেশার aবsা pাp হেতi তার হাlা েগাঁেফর েরখা uঠেল েস িক ei বেল হা hতাশ কের েয, আমার eিক হল, 
আমার সব িকছু হািরেয় েগল! eটা হে  েদেহর eকটা rপাnর। িঠক েসi রকম েদেহর চতথুর্ aবsা হে  মৃতুয্, যাঁরা jানী পুrষ 
তাঁরা জােনন েয ei মতৃযু্টাo বালয্, েযৗবন, জরার মত eকটা aবsার rপাnর মাt।  
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সমsাটা হে  মের েগেল তােক েচােখর সামেন েদখেত পাি  না। েয an েসo েতা জগেতর িকছু েচােখর সামেন 
েদখেত পাে  না, তাi বেল িক জগৎ েনi, জগৎ িক চলেছ না। আমরা বলেত পাির েস েচােখ েদখেত পায়না িকnt শুনেত পাে , 
sশর্ করেত পারেছ। an eকটা iিndেয়র dারা জগৎেক anভব করেত পারেছ না িকnt আিম পাঁচটা iিndয় িদেয়i জগেতর সব িকছু 
anভব করেত পারিছ। গীতােত সাধারণ মাnেষর কথা বলা হে  না, eখােন eক u  তtt o u  আদশর্েক মানবজািতর সামেন 
তেুল ধরা হে । যাঁরা মৃতযু্র পরo েদখেত পােরন েয ei জগৎ eকi ভােব চেলেছ, তাঁেদর কােছ মৃতযু্ eকটা rপাnর মাt। কারা 
eটােক েদখেত পান? jানীরাi েদখেত পান, আtার uপর েকান িকছুi হয় না। িকnt egেলা কার uপর হে ? েদহািভমানী আtার 
uপর। িযিন িনেজেক েদেহর সােথ eক কের েরেখেছন, িতিনi েদখেছন আtা জn িনল, আtার েযৗবন eল, আtা জরাgs 
aবsায় চেল েগল। চতুথর্ aবsাটা jানীরাi েদখেত পান, ajানীরা েদখেত পায়না। ei েয িতনেট aবsার কথা বলা হল eiটাi 
হে  মূল কথা।  
 
 eখােন বলা হল, আtা িক, আtা িকভােব েদহািভমানী হেয় যায়, েদহািভমানী হেয় েগেল শরীরািদর িক রকম পিরবতর্ন 
হে , িকnt আtার uপর egেলা িকছুi হয় না। েসiজn বলেছন েকান িকছুর জni েশাক করা uিচৎ নয়। eরপর গীতােত যা 
িকছু বলা হেব সবটাi ei িতনেট ে ােকর সmpসািরত বয্াখয্া। ei িতনেট ে াকেক বয্াখয্া করেলi পুেরা গীতা েবিরেয় আসেব, 
েকননা eত সংেkেপ আসল বkবয্টা ধরা যায় না।  
 
 ei েয বলেছন ন েtবাহং জাতু নাসং ন tং েনেম জনািধপাঃ, তিুমo eর পের থাকেব আিমo eর পের থাকব, eর আেগ 
তিুমo িছেল আিমo িছলাম, ei রাজারাo িছল। পের চতুথর্ aধয্ােয় ভগবান আবার যখন বলেবন তখন িতিন েদহািভমানী rেপ 
বলেছন, eখােন েযটা িতিন বলেছন শুdাtা, সবর্বয্াপী আtা rেপ বলেছন।  eiখােন eেস eকজন সাধারণ পুrষ আর eকজন 
jানী পুrেষর মেধয্ eকটা িবরাট পাথর্কয্ eেস যায়। ajানী মেন কের মৃতযু্i হে  সব িকছুর পিরসমািp, jানী েদেখন মতৃযু্ হে  
eকটা aবsার rপাnর মাt। িযিন সnয্াসী তাঁর জীবেনর pিতo েকান েমাহ থােক না আবার মৃতুয্র pিতo েকান আসিk থাকেব না, 
জীবন-মতৃযু্র পাের তারা চেল যান। িবিভn ধেমর্ eigেলা েক িবিভn ভােব েদেখ। িহnd ধেমর্ ei কারেণ আtহতয্ােক কেঠার ভােব 
িনেষধ করা হয়। কারণ মতৃযু্i যিদ সব িকছুর েশষ হত তাহেল আtহতয্া করাটা িকছু anায় হত না। িকnt আমরা মতুৃয্েক ei 
ভােব েদিখনা, আমরা েদিখ মতৃযু্ হে  eকটা aবsার rপাnর মাt। মতৃযু্র পর আবার eকটা নতুন rপ পিরgহ কের তােক িফের 
আসেত হেব। েসiজn আtহতয্া করার েকান aথর্i হয় না, ei কারেণ আমােদর শােst আtহতয্ােক পাপ বলা হয়। anান ধেমর্ 
বেল ভগবান ei শরীর িদেয়েছন ei শরীরেক eiভােব েশষ কের িদেত েনi।  
 
 eতkণ েতা aেনক u  আদেশর্র কথা বলা হল, িকnt আদেশর্র anশীলন কের লেkয্ েপৗঁছােব িক কের? তখন ভগবান 
eক eক কের বলেবন। eখন েযটা বলেছন eটা হে  খুব সারতtt। আসেল গীতা হে  পুেরাটাi condensed mi l k  যতi জল 
ঢালা হেব ততi dধ হেত থাকেব। েসiজn গীতার েকান েশষ েনi। বাlীিক রামায়েণ যত ধেমর্র কথা বলা হেয়েছ গীতােত েসi 
সব কথা gেলােক কেয়কটা ে ােকর মেধয্i বলা হেয় েগেছ। eখন লেkয্ যােব িক কের? pথম কথা আtা ছাড়া িকছু েনi, eক 
িদেক সংসার হে  di, an িদেক aধয্াt হে  aৈdত, মােন diেয়র aভাব। aৈdেতর ‘a’ মােন eক নয়, ৈdেতর aভাব, 
সংসার হে  ৈdত। ৈdত মােন di, তাহেল aৈdত মােন di নয়। di যিদ না হয় তাহেল কত হেব? di না হেল িক হেব, েসটা 
মেুখ বলা যায় না।  
 

 েবিশর ভাগ েkেt েদখা যায় aিধকাংশ েলাকi aৈdতেক eেক রবােদর সে  eক কের েফেলন। িকnt aৈdত আর 
eেক রবাদ dেটা পুেরা আলাদা। eেক রবাদ মােন eক ঈ র আেছ, eরা aৈdেতর aথর্ কেরন েয েসi eক ঈ র aৈdতm । িকnt 
তা নয়, aৈdেতর aথর্ হে  di েনi। তাহেল di েনi েতা তাহেল আেছটা িক? আিম বলব di েনi তাহেল eক আেছ। িকnt eক 
বলেল েতা dio আসেব। েযখােন eক থাকেব েসখােন dio থাকেব, েযখােন শূn থাকেব েসখােনo di আসেব। ঠাkর বারবার 
বলেছন – যার jান আেছ তার ajান আেছ। egেলা হে  খুব গভীর তেttর কথা, d-চারেট কথােত egেলা কাrেক বুিঝেয় 
েদoয়া aসmব বয্াপার। egেলা pথেম শুেন েযেত হয়, তারপর aেনক বছর সাধন-ভজন করেত করেত হঠাৎ কের িজিনষটা 
পির ার হেয় যােব। aৈdত হে  eক diেয়র পার, আধয্ািtক িজিনষ হে  eক diেয়র পার।  
 
 aধয্াt রামায়েণ বলেছ রাম চেলনo না রাম িকছু কেরনo না। েযমন সূেযর্ anকােরর কlনাi করা যায় না। anকােরর 
কlনা যখন করা যায় না, তখন সূেযর্ িদনo েনi রাতo েনi। িঠক েতমিন aৈdেত eকo েনi dio েনi। ৈdত হে  eকটা 
মতাদেশর্র নাম, যারা eর anগামী তােদরেক বলা হয় ৈdতবাদী। aৈdত হে  জগেতর, সাংসািরক যা িকছুর aিst আেছ তার 
বাiের। সংসারটা িক? ৈdত, dual i t y, eর আেরকটা aথর্ হে  dnd। dnd মােন েযটা আেছ তার eকটা িবপরীত থাকেব, গরম 
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থাকেল ঠাNা থাকেব, sখ থাকেল dঃখ থাকেব, কথায় বেল যার আেছ sখ তার আেছ dঃখ, যার আেছ জn তার হেব মৃতযু্, সংসার 
মােনi ei dnd। েযখােন di েনi, eক diেয়র পার েসiটাi aধয্াt। aধয্াt মােন আtা, আtা মােন সংসােরর পার, সংসােরর 
পার মােন dndাতীত, di েনi।  
  
 ei ে ােক eiটাi ীকৃ  aজুর্নেক বলেছন – আমােদর যা িকছু dnd আেছ iিndয় িদেয় মাপা হয়। িকভােব মাপা হয় – 
 

মাtাsশর্াst েকৗেnয় শীেতা sখdঃখদাঃ। আগমাপািয়েনাহিনতয্াsাংিsিতks ভারত।।১৪।। 

 েযমন আমরা তাপমান যেntর সাহােযয্ বলেত পাির eত তাপমাtা, eত তার জলীয় পদাথর্। eখােন েক মাপেছ? আমােদর 
iিndয়gিল। বলেছন, যা িকছু iিndয় িদেয় মাপা যায় েসটাi dnd। আর যা িকছুi dnd iিndেয়র dারা anভূত হয়, েসটাi 
আগমাপািয়নঃ, আেস আবার চেল যায়। তাংিsিতks ভারত, েসটার িদেক মন িদেয়া না। জগেত যা িকছু আেছ তার uেlাটাo 
আেছ, ei di েযমিন হেয় যােব েসটার জn হেব আবার মৃতুয্o হেব, eকটা সময় তার আগমন হেব আেরকটা সময় তার psান 
হেব। েয িজিনষটা sায়ী নয়, আসেছ আবার চেল যাে , েসi িজিনেষর িদেক মন িদo না। েযমন জn মৃতুয্, যার জn হল তার 
মতৃযু্ aবধািরত হেয় েগল, তাi মতৃযু্েত িবচিলত হেয় মন খারাপ কেরা না। িবেয় হে  িডেভাসর্o হেত পাের, িডেভাসর্ যিদ হেয় যায় 
তাহেল মন খারাপ কেরা না। আমার চাকির হেয়েছ, চাকির eকিদন চেল যােব, চাকির চেল েগেল মন খারাপ কেরা না। আবার যিদ 
চাকির েপেয় যাo েসটা িনেয় েবিশ uৎফুl হেয়া না। আর সব িকছুেতi যিদ েতামার মেন িkয়া িবিkয়া হেতi থােক তাহেল িক 
হেব? িকছুi না, eর মেধয্i পেড় থাকেব। েতামার uেd টা িক? েতামার uেd  হে  আধয্ািtক পুrষ হoয়া। আধয্ািtক পুrষ 
যিদ হেত হয় তাহেল, iিndয় sখ বলেত যা িকছু আেছ সবটােক েতামায় েকেট িদেয় ei dndাtক জগৎ েথেক েবিরেয় আসেত 
হেব। কারণ iিndেয়র যা িকছু আেস তার uেlাটাo আসেব। েযমন শীত anভূিত, শীেতর anভূিত কখন ভােলা লােগ কখন খারাপ 
লােগ। যখন গরেমর সময় ঠাNা ঠাNা লােগ তখন আরাম লােগ, গরম কােল eিস ঘের থাকেত কত আরাম লােগ। আবার শীেতর 
সময় িহমালেয় েগেল ক  হয়। eখােন sখ-dঃেখর কথাi হে  না, েয েকান dndi েহাক না েকন, মন িদেত েনi। eকবার ভােলা 
মn েখেয় েপট ভেরেছ, েতামার আবার k ুধা হেব, েপট ভের েগেল eমন িকছু আহামির হেয় েগল না। তিুম যিদ kুধাতর্ হেয় যাo, 
তােতo েতামার কে  কাতর হেয় েভে  পড়ার িকছু েনi। শরীর, মন, iিndয় িদেয় েয anভূিত হে  েসটার িদেক কখন মন িদo 
না। যিদ eiসব dেndর িদেক মন দাo তাহেল তিুম সংসােরর জাঁতাকেল পেড় িপেষ যােব। েতামােক aভয্াস করেত হেব eiসব 
dnd েথেক েবিরেয় আসা। তারপেরর ে ােক ভগবান বলেছন, েক aমৃত লাভ করেত পাের, aমৃত লােভর aিধকারী েক?– 
 

যং িহ ন বয্থয়েnয্েত পrুষং পrুষষর্ভ। সমdঃখsখং ধীরং েসাহমতৃtায় কlেত।।১৫।। 

 dঃখ আর sেখ সমান দিৃ , শীত আর u তায় কখনi িবচিলত হন না, ei ধরেণর পুrষরাi aমৃত লাভ করেত পােরন। 
িযিন মহাপুrষ, িযিন ঋিষ তাঁরo ক  হয়, ক  হoয়াটাi sাভািবক, আবার আনেnর িজিনষেক েয িতিন েভাগ কেরন না তা নয়, 
খুবi uপেভাগ কেরন। তাঁেকo যিদ ভােলা খাoয়া েদন, ভােলা কাপড় েদন, ভােলা sখ sাছnয্ েদoয়া হয়, তারo েসটা ভােলা 
লাগেব, তাঁেক যিদ কটূ কথা বেলন, তাঁরo খারাপ লাগেব। িকnt তাঁর বয্িkেtর েয মূল েকেnd িতিন aবsান কের আেছন েসখান 
েথেক িতিন কখন টেল যােবন না, oটা আসেব আবার kিণেকর মেধয্ চেল যােব। eকটু নেড় uঠেবন, িকnt আহা মির হেয় কাতর 
ভােব িবচিলত হেয় যােবন না। sখ eেল িতিন কখনi েচ া করেবন না eটােক িকভােব ধের রাখা যায়। আবার খারাপ িকছু হেয় 
েগল, তখনo িতিন বাবােগা মােগা বেল aিsর হেয় পড়েবন না, o eেসেছ আবার চেল যােব, ei ভাব িনেয় ঐিদেক মন েদেবন 
না, eকটু ক  হেব বয্s  ঐটুki। মনটােক কখন egেলােত েফেল রাখেবন না, মনটা তাঁর সব সময় aমতৃতেtt িদেয় রাখেবন, 
আtjান বয্িতেরেক মন আর েকাথাo থাকেব না।   
 
 ei aধয্ােয়র eর পেরর ে াকটা aতয্n কিঠন ে াক, কারণ eর aথর্েক বয্াখয্া করেত িগেয় িবিভn পিNত িবিভn ভােব 
বয্াখয্া কেরন আর েয েযভােব বয্াখয্া করেছন েসখান েথেক eকট নতুন দশর্ন জn িনেয় িনেয়েছ। eiভােবi ভারেত িবিভn দশর্েনর 
সৃি  হেয়েছ। গীতার aেনক কিঠন ে ােকর মেধয্ ei েষাল নং ে াকিট eকিট কিঠন ে াক। 
 

নাসেতা িবদয্েত ভােবা নাভােবা িবদয্েত সতঃ। uভেয়ারিপ দেৃ াহnsব্নেয়াsttদিশর্িভঃ।।১৬।। 

 aমৃততttায়, তttদিশর্িভঃ egেলা eকi কথা। তtt হে  তৎ েথেক, o ঁ তৎ সৎ, তৎ হে  bh, িযিন bh তাঁরi নাম তৎ। 
bেhর পুেরা বয্াপারটা হে  তttm , ei বয্পারটােক িযিন জােনন, েjয় িযিন, bhjান যাঁর আেছ তাঁেক বলা হয় তttদশর্ী বা 
তttj। িযিন তttদশর্ী হন িতিন সৎ আর aসেতর যথাথর্ srপ জােনন। িচিন আর বািলেত িমেশ আেছ, িপঁপেড় িচিনটুk িনেয় 
বািলটুk েছেড় েদয়। সৎ আর aসৎ িমেশ আেছ, তttদশর্ীগণ eর েথেক সৎ েক আলাদা কের িনেয় aসৎেক েছেড় েদন। ঠাkর 
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বলেছন – ঈ রi সৎ আর বািক সব aসৎ। সৎ েক কখন সখন ঈ র বা bh aেথর্ আনা হয়, আবার কখন সখন সৎ েক মায়া 
aেথর্o আনা হয়। কারণ aেনক সময় বলা হয় িতিন সৎ aসৎeর পার, ei ধরেণর কথােত আমােদর সংশয় eেস যায়। eখােন সৎ 
বলেত যিদ মায়ােক েবাঝান হয় তাহেল ে ােকর aথর্ পােl যােব, আবার সৎ বলেত যিদ েবাঝায় bh, তখন aথর্ an রকম হেয় 
যােব। আচাযর্ শ র eখােন সৎ বলেত bhেক েবাঝাে ন। aসৎeর aথর্ কখন মায়ােক েবাঝায়, আবার মায়ােক কখন বলা হয় মায়া 
সৎo নয় aসৎo নয়। সংsৃেত eটা eকটা িবরাট সমsা, কখন eকটা শbেক েয aেথর্ িনে  েসi শbেকi আবার an সময় eর 
িঠক িবপরীত aেথর্ বলা হয়।  
 
 শ ারাচাযর্ তাঁর ভাে  ei ে ােকর aথর্ করেত িগেয় বলেছন – েযটােক েবঁেধ েদoয়া হেয়েছ, েকাথায় েবেঁধ েদoয়া 
হেয়েছ? েদশ, কাল আর বstর মেধয্ আবd। েযমন ei েবাতলটা, েবাতলটা েবাতেলর ei আকােরর মেধয্i আবd, মাiেkােফানটা 
েবাতেলর মেধয্ েনi, মাiেkােফানটা আলাদা েবাতলটা আলাদা। েবাতলটা eকটা জায়গার মেধয্ আবd, আর েবাতলটা eকটা সময় 
হয় েভে  যােব, না হয় ন  হেয় যােব, eকটা সমেয়র মেধয্ আবd। েয বstটা eকটা িনিদর্  সময়, eকটা িনিদর্  sােন eবং eকটা 
বstর মেধয্ আবd, েযমন েবাতলটা pািsক বstেত আর মাiেkােফানটা ধাতুর মেধয্ আবd, েসটাi aসৎ। ei পি মব  eখােন 
আেছ িকnt আেমিরকােত েনi। েসiজn বাংলার pিত যখন ভােলাবাসা আসেছ তখন aসৎ িজিনেষর pিত ভােলাবাসা আসেছ। আিম 
আজেক আিছ আগামীকাল মের যাব। সময়, েদশ আর বstর dারা েযটা আবd েসটাi হে  aসৎ। আর েযটােক ei িতনেটর dারা 
আবd করা যায় না েসটাi হে  সৎ। েসiজn সৎ বলা হয় bhেক বা ঈ রেক আর েযটাi পিরবতর্নশীল, েকাথায় পিরবতর্নশীল? 
েদেশর সীমােত, কােলর সীমােত আর বstর সীমােত, েসটাi হে  aসৎ। যাঁরা তttদশর্ী, আধয্ািtক পুrষ তাঁরা সৎ aসৎeর 
তফাৎটা জােনন। ঠাkর বলেছন ঈ র সৎ আর বাকী সব aসৎ, ঈ রi বst আর বাকী সব aবst। eখােন সৎ বলেত েবাঝাে  বst, 
বst আর aবstর তফাৎটা তttদশর্ী জােনন।  
 
 সৎ আর aসৎ eর পাথর্কয্ ছাড়া আর িক জােনন? নাসেতা িবদয্েত ভােবা নাভােবা িবদয্েত সতঃ, বstেত aবst কখনi 
থাকেত পােরনা, আর aবstেত কখন বst থাকেত পােরনা। বst কখন aবstেক জn েদয় না, aবst কখন বstেক জn েদয় না। 
eখােন eনারা মৃগ মরীিচকার uপমা িদেয় বয্াখয্া কেরন। মrভূিমেত মরীিচকা হয়, eখােন মrভূিম হে  সৎ, মrভূিমi আেছ, িকnt 
মrভূিমেত েয মরীিচকা হয় েসটা aসৎ। িকnt মrভূিম আর মরীিচকার মেধয্ েকান সmকর্ েনi, মrভূিম মরীিচকার জn িদে  না 
আবার মরীিচকাo মrভূিমর জn িদে  না। শ রাচাযর্ ei জায়গােত eেস মায়ার বয্াখয্া করেছন। িতিনo ভাে  বলেছন সৎ আর 
aসৎ eর মেধয্ েকান সmকর্ েনi, মrভূিম আর মরীিচকার মেধয্o েকান সmকর্ েনi, oপর েথেক চািপেয় েদoয়া হেয়েছ। মরীিচকা 
হে  মেনর েখলা, oখােন িকছুi হে  না, েয েদখেছ তার মেনর মেধয্i সব িকছু হে । রাsায় eকটা দিড় পেড় আেছ, anকাের 
দিড়টােক আিম সাপ েদখিছ, আেরকজন সাপ েদখেছ না। েস যিদ সাপ নাi েদেখ তাহেল সাপ eেলা েকাথা েথেক, সাপ আমার 
মেনর মেধয্ জn িনেয়েছ, দিড় আর সােপর মেধয্ েকান সmকর্i েনi। েসiজni eখােন বলেছন সৎ aসৎেক জn েদয় না, aসৎ 
সৎেক জn েদয় না। তার মােন, ei েয bh, আtা, eiখান েথেক সংসােরর েকান uৎপিt হয়িন। eiটাi হে  আধয্ািtকতার 
েশষ কথা, যখন সমািধেত চেল যান তখন িতিন েদেখন আtা ছাড়া িকছু েনi। তখন িতিন বেলন িtকালেম েকাi জগৎ েনিহ hায়।  
 

 ei চরম aবsােত ধােপ ধােপ eেগােত হয়। েশষ aবsার কথা হে  সৎ েথেক aসৎ জn েনয় না, aসৎ েথেক সৎeর 
জn হয় না। েসiজn জগৎেক আিম যিদ ভােলাবািস, জগেতর েকান বstেক যিদ আিম ভােলাবািস, েসখান েথেক আিম কখনi আশা 
করেত পািরনা েয আিম সৎ পযর্n েপৗঁছােত পারব। সৎ সৎ, aসৎ aসৎ। যাঁরা তttj, যাঁরা তেttর পেথ চেলেছন তাঁরা কখনi ei 
ভুলটা কেরন না। েয ঈ র লােভর পেথ চেলেছ েস কখনi সংসারেক ধের েরেখ eেগােত পােরনা। যারা সংসারেক সার মেন করেছ 
তারা সংসােরi পেড় থাকেব, aথর্াৎ aবstেক ধের আেছ। যাঁরা বstেক ধের আেছন তাঁরা কখনi aবstেক ধের থাকেবন না। eখােন 
সৎ বলেত আtােক েবাঝাে  aসৎ বলেত aনাtােক েবাঝাে । যা িকছু পিরবতর্নশীল েসটাi aনাtা। িক পিরবতর্নশীল? েযটা 
েদশ, কাল o বst ei িতনেটেত বাঁধা। যা িকছু পিরবতর্নশীল েসটাi আবার সাn। সnােনর pিত মােয়র েয ভােলাবাসা েসটাo সাn। 
সnানেক ততkণi ভােলাবাসেব যতkণ সnান তার কথা মত চলেব। তার মােন ei ভােলাবাসাটাo aনn হল না। আtাi eকমাt 
aনn, bhi eকমাt aনn। আtা আর bh eক। aেnরা মেন কের না, মা াচােযর্র মত ৈdতবাদীরা মেন কেরন আtা আর bh 
আলাদা। শ রাচােযর্র an মত, িতিন শাst েথেক aেনক uপমা িনেয় eেস েদখােবন েয আtা আর bh eক।  
 
 েযটার িঠক িঠক েয srপ, েসটােক বলা হয় তtt। aেনক সময় েকান িকছুেক পির ার ভােব জানার জn িজেjস করা 
হয়, eর তttটা িক? মােন জানেত চাiেছন eর srপটা িক। তৎ মােন bh, িযিন bh তtt জােনন িতিন তttj।  
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 েচৗd আর পেনর নং ে ােক ভগবান যত িকছু dndমূলক আছ েসi ভাবেক েনিতবাচক ভােব েবাঝােলন, তুিম যিদ আtােক 
জানেত চাo তাহেল েয েকান ধরেণর dেndর বাiের চেল eেসা। eর পেরর িতনিট ে ােক ভগবান সৎ বstর srেপর বণর্না করেছন, 
তttটা িক, সতয্টা িক। েযমন েষাল নmর ে ােক বলেলন, েয িজিনষটা েদশ, কাল o বst ei িতনেটেত বাঁধা, েসi িজিনষটা aসৎ। 
aসৎ েথেক সৎ বstর জn হেব না, সৎ েথেক aসৎ eর জn হেব না। সৎ বst েকানিট? যা ei িতনিট িজিনেষর পিরসীমার বাiের। 
আর িযিন তttj িতিন সব সময় সৎ o aসৎ বst uভেয়র পাথর্কয্ কেরন। আবার িতিন পুনরায় সৎ বstর srেপর বণর্না করেত িগেয় 
বলেছন, সৎ বst িক রকম?  
 

aিবনািশ ত ুতিdিd েযন সবর্িমদং ততm । িবনাশমবয্য়sাs ন কি ৎ কতুর্মহর্িত।।১৭।। 

 সৎ বst aিবনাশী। eখােন aসৎ কথার aথর্ হে  েযটা পিরণামেত, মােন িনরnর যার পিরবতর্ন হেয় চেলেছ, eক aবsা 
েথেক আেরক aবsােত পিরণাম হেয় যাে । িকnt সৎ বst েক, তু তিdিd, িযিন ei সমg জগৎ পিরবয্াp হেয় আেছ তাঁর েকান 
পিরণাম হয় না, aিবনাশী, িতিনi সৎ বst। েযন সবর্িমদং ততm , েযটা িদেয় সব িকছু পিরবয্াp হেয় আেছ। ততm  শেbর uৎপিt 
হে  তn  ধাতু েথেক। তn  শেbর aথর্ হে  বst, তাঁত েথেক eেসেছ, বst িদেয় েযমন সব আ ািদত করা হয়, িঠক েতমিন সৎ বst 
িদেয় ei সমg জগৎ, যা িকছু িব  bhাN আেছ সব পিরবয্াp হেয় আেছ, ঢাকা আেছ। আর িক srপ সৎ বstর? িবনাশমবয্য়sাs 
ন কি ত কতুর্মহর্িত, িযিন aবয্য় তাঁেক েকu িবনাশ করেত পােরনা। aজুর্েনর বkবয্ িছল, ei ভয় র যুেd ভী , েdাণ grজনেদর 
বধ করেত হেব, তাঁেদর ei sূল শরীর নাশ হেয় যােব। ীকৃ  েবাঝাে ন, ভী  o েdাণ eঁেদর বয্িkেtর dেটা িদক আেছ – 
eকটা হে  aসৎ আেরকটা হে  সৎ, aসৎ হে  eঁেদর শরীর, মন, iিndয়; শরীর-মন-iিndয় িনেয় আমরা আেলাচনা করবi না, 
িdতীয় িদক হে  সৎ, সৎ হে  েযন সবর্িমদং ততm , েযটা সব িকছুেক পিরবয্াp কের আেছ, মােন ৈচতn, আtা, bh, যাঁেক ন 
কি ত কতুর্মহর্িত, eেক েকu নাশ করেত পােরনা।  শ রাচাযর্ বলেছন, ঈ র িযিন, ভগবান িযিন, িতিনo ei আtার নাশ করেত 
পারেবন না। ঈ র, িযিন হে ন সবর্শিkমান, িতিনo ei আtার নাশ করেত পােরন না। কারণ, আtাi হে ন bh, আর িনেজর 
uপর িনেজর িkয়া করা যায় না। ঈ র যিদ চান আপনার আtার িকছু করেত, িতিন িকnt িকছু করেত পারেবন না, তাঁেক jানo 
িদেত পারেবন না, তাঁেক ajানo করেত পারেবন না, তাঁর নাশo করেত পারেবন না, তাঁর জno িদেত পারেবন না। েকন পারেবন 
না? কারণ আtা আর ঈ র eক, আtা আর bh eক।  
 

যখন আtা ei মায়ার aিবদয্া রােজয্ চেল আেস তখন েসখােন েছাT আকাের েযটা আমার মেধয্ রেয়েছ তােকo বলা 
হে  আtা, আর আমার আtা, তার আtা, সমs pাণীর আtা। জগেতর আtা, সবার িযিন মািলক তাঁেক ঈ র বলা হয়। আtা 
আর ঈ েরর eiটুki তফাৎ িকnt তttতঃ েকান তফাৎ েনi। আমরা িকnt তttতঃ ei কথা বলেতi পািরনা, যতkণ আিম েবাধ 
আেছ ততkণ ঈ র েবাধ থাকেত হেব। ঈ র হে ন রাজা, আিম আর ঈ র আলাদা। িকnt েযটা বলা েযেত পাের তা হে , আিমi 
েসi bh। ei পেয়েন্টর uপর দাঁিড়েয়i ভগবান ীকৃ  aজুর্নেক বলেছন – ভী  আর েdােণর তুিম আর িক নাশ করেব, sয়ং 
ঈ রo eঁেদর কাuেকi নাশ করেত পারেবন না। সবার শরীরটােক নাশ করা েযেত পাের, িকnt তােদর সৎ েযটা আেছ তাঁেক নাশ 
করা যােব না। েকন পারেবন না? িনেজর uপর িkয়া করা যায় না, ডান হাত িদেয় ডান হাত েযমন ধরা যায় না। েসiজn aজুর্ন 
েযটা ভাবেছ eরা মরেত যাে , eটা কখনi বাsেব সmব নয়।  
 
 সৎ আর aসৎ eর েযমন েকান সmকর্ েনi, আtা আর েদহ ei dেটারo েকান সmকর্i েনi। eবার পেরর ে ােক 
বলেছন – 
 

anবn iেম েদহা িনতয্েsাkাঃ শরীিরণঃ। aনািশেনাহpেময়s তsাদ্ যধুয্s ভারত।।১৮।। 

 anবn মােন যার িবনাশ িনি ত, েতামার েদহ snর হেত পাের, snর নাo হেত পাের, আমার েদহ ss হেত পাের 
আবার asso হেত পাের, ei েদহ জরাgs হেত পাের আবার েযৗবন pাpo হেত পাের, েতামার েদহেক েদেখ আমার আনn হেত 
পাের, েদেখ আবার িবতৃ াo হেত পাের, িকnt ei েদেহর eকটা িজিনষ িনি ত, েসটা হে  ei েদহ anবn, eর নাশ হেবi। 
িসেনমার িহেরা িহেরাiনেদর েদখেত কত snর, আবার k েরাগীেক েদখেত kৎিসৎ লাগেছ, কার েদহ িক রকম হেব েকu বলেত 
পােরনা, িকnt eকটা িজিনষ সবাi িনি ত ভােব বলেত পাের, ei েদেহর নাশ হেবi। ei শরীেরর েভতের িযিন আtা আেছন, ei 
শরীরটা তাঁর aধীেন। সৎ হে  শরীির আর শরীরটা সৎ eর uপের েপাষােকর মত চাপান। aনািশনঃ, িযিন aিবনাশী আর 
apেময়s, যাঁেক ei মন বুিd িদেয় জানা যায় না, যাঁর নাশ হয় না, িযিন মন বুিdর aেগাচর। আর েযটার জn তিুম dঃখ করছ 
েসটা aসৎ, eর িবনাশ aব াmািব, তsাদ্  যুধয্s ভারত, েসiজn aজুর্ন তিুম যুd কর। কারণ তুিম েচ া করেলo সৎ eর নাশ 
করেত পারেব না, তিুম েকন, ঈ রo পারেবন না, আর েযটা aসৎ, তিুম না চাiেলo েসটা আজ িকংবা কাল নাশ হেবi। ভী , 
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েdাণেদর তুিম িকভােব িন , ei dেটার মেধয্ েয েকান eকটােক েতা েতামােক িনেত হেব। হয় তিুম eেঁদর সৎ rেপ নাo না হয় 
aসৎ rেপ নাo। যিদ সৎ rেপ নাo তাহেল তুিম েকন, ভগবানo ভী  েdােণর নাশ করেত পারেবন না, আর যিদ aসৎ rেপ নাo 
তাহেল eঁেদর িবনাশ েতা গয্ারািন্ট। ei aবsায় েতামার eকমাt কতর্বয্ হে  যুd করা। আর যুd েতামার sধমর্, sধমর্ েথেক 
িবচুয্ত হoয়ার মত পাপ কমর্ করেত েযo না। যখন eেদর মতৃযু্ গয্ারািন্ট তখন তুিম েকন েতামার sধমর্ তয্াগ কের িনেজর uপর 
কলে র েবাঝা চাপােত চাiছ। আবার যখন তুিম েদখছ eঁেদর আtার নাশ sয়ং ভগবানo করেত পারেব না, তাহেল তিুম িমিছিমিছ 
েতামার sধমর্ তয্াগ করেত যােব েকন।  
 

eখােন ীকৃ  aজুর্নেক eকবারo যুd করেত বলেছন না, িতিন aজুর্নেক sধমর্ তয্াগ করেত িনেষধ করেছন। েকন তিুম 
sধমর্ তয্াগ করেত চাiছ? তিুম ei েদহ মেনর েমােহ েমাহgs হেয় েগছ, আর েতামােক েদিখেয় িদলাম ei েদহ মন হে  aসৎ, 
কােলর গিতেত আজ িকংবা কাল ei েদহ মেনর পিরণাম িবনাশpাp হoয়া। eঁরা আজ না হয় কাল মরেব, আর মাঝখান েথেক 
তিুম েতামার sধমর্ তয্াগ কের পােপর ভাগী হেয় যােব। ei রকম ভুল কাজ করেত েযo না। eখােন pধান হে  sধমর্, যিদ তিুম 
eঁেদরেক বাচঁােত পারেত তাহেল sধমর্ তয্াগ করাটা না হয় েমেন েনoয়া েযত, িকnt তুিম েতা েকান ভােবi ভী  েdাণ eঁেদর 
িবনাশেক আটকােত পারেব না।  
 
 aজুর্েনর eকটু আধটু sধমর্ তয্াগ হে  না, িবরাট sধমর্ তয্াগ করেত যাি েলন, সমs ৈসnরা দাঁিড়েয় েগেছ, সারা ভারত 
েথেক kিtয় রাজারা তােদর বািহনী িনেয় eেস েগেছ, যুd শুr হেত যাে  তখন aজুর্ন বলেছ আিম যুd করব না। বnুেদর সােথ 
কথায় কথায় dেটা eকটা িমথয্া কথা বেল িদলাম egেলােত েতমন েকান বড় sধমর্ তয্াগ হে  না, েযমন যুেdর সময় যুিধি র 
eকটা িমেথয্ কথা বলেলন, a tামা হত iিত গজঃ। eখােনo eকটা ধমর্ তয্াগ হল, িকnt eটা eকটা েছাট ধমর্ তয্াগ, তাo eকটা 
বৃহtর sােথর্র জn। েসখােন েতা ীকৃ  যুিধি রেক বলেলন না েয, তুিম sধমর্ তয্াগ কেরা না, uেl ীকৃ i িদিবয্ যুিধি রেক 
িগেয় বলেলন তুিমi ei িমেথয্ কথাটা বল। িকছু িকছু েkেt পিরিsিতর িবচার করেত হয়, আপাতপেk কার ভােলা হেব েদখেত 
হয়, যিদ বহৃtর sােথর্ ম ল হেব, তাহেল িমেথয্ কথা বল, যিদ িমেথয্ কথা না বেল তাহেল সবর্নাশ হেয় যােব তখন তুিম sধমর্ 
তয্াগ কেরo িমেথয্ কথা বেল দাo। আর aজুর্ন েতা eখােন যুd করবার জn pstত হেয় eেসেছন, িকnt েশাক েমােহর দrণ েভে  
িগেয় িবমূঢ় হেয় পেড়েছ। তখন ীকৃ  aজুর্নেক di িদক িদেয় েবাঝাে ন – শরীেরর িদক িদেয় যিদ েদখ আজ েহাক কাল েহাক 
eেদর সবার িবনাশ aব াmািব আর যিদ পারমািথর্ক িদক িদেয় িবচার কর তিুম কাrেকi িবনাশ করেত পারেব না, কারণ আtা 
aিবনাশী।  
 
 আিম eকটা aিফেস ভােলা েপােs চাকির কির। আমার েছেলর খুব asখ, িচিকৎসার জn pচুর aেথর্র pেয়াজন, eখন 
আমার eকটা েমাটা টাকার ঘষু েনoয়ার aফার েপেয়িছ। আিম যখন ঘুষ িনেত যাব তখন খবর eেসেছ েয, আমার েছেল ভােলা 
হেয় েগেছ, িকংবা আমার েছেল মারা েগেছ। eখন আিম ঘুষ িনেয় িক করব। aজুর্ন িঠক eiটাi করেত যাে , aজুর্ন eকটা পাপ 
কমর্ করেত যাে , ীকৃ  তাঁেক সাবধান কের িদে ন।    
 
 eতkণ ভগবান আtার srপ বলার পের েয dেটা ে াক বলেছন ei dেটা ে াক কেঠাপিনষদ েথেক েনoয়া হেয়েছ। 
আচাযর্ শ র তাঁর ভাে  বলেছন েয, ভগবান েদখাে ন rিতেতo ei কথাi বলা হেয়েছ।  

২৪েশ জুলাi, ২০১০ 
 
 আমরা eর আেগo গীতার মূল sর, পুেরা গীতা িক বলেত চাiেছ, েসi িবষেয় aেনক আেলাচনা কেরিছ। গীতার ei মলূ 
sরটােক সব সময় মেন রাখেত হেব। গীতার eকটাi বkবয্ তা হল মুিk। েযটা শ রাচাযর্ aেনকবার বলেছন – সংসারs aতয্n 
uপরমলkণঃ, সংসােরর পুেরাপিুর িনবৃিt। eiটােকi বলা হে  মিুk, গীতার eকমাt uেd  eiটাi। ঠাkর গীতার uেd  খুব 
সহজ কের বলেছন – দশবার গীতা u ারণ করেল যা হয় গীতার uেd  তাi, মােন তয্াগ। িকেসর তয্াগ? সংসার তয্াগ। 
 
 ei জগেত di রকেমর েলাক আেছ। eকজন হে ন িযিন বুেঝ েগেছন ঈ রi eকমাt সতয্, ঈ রi আেছন, ঈ র 
বয্িতেরেক আর িকছুi েনi। ei ধরেণর েলােকরা েকান কােজi িলp হন না। িলp হন না মােন িতিন েয েকান কাজ কেরন না তা 
নয়, aহং বুিd িনেয় িকছু কেরন না। আিম করিছ ei বুিdটা ন  হেয় যায়। িযশু ী , বুd, ীরামকৃ  eনারা িক খাoয়া দাoয়া 
করেতন না, ঘুেমােতন না? সবi করেতন িকnt েকান কােজi aহং বুিd, আিম বুিdটা থােক না। eiসব কথা aত সহেজ সাধারণ 
মাnষ ধারণা করেত পাের না, eমন িক যারা aেনক িদন ধের শাst শুনেছ, পূেজা জপ ধয্ান করেছ, ধমর্ পেথ রেয়েছ, তারাo েকান 
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ধারণাi করেত পাের না। িকnt শুেন েযেত হয়, ঠাkর বলেছন সময় না হেল িকছু হয় না। গীতার গঢ়ূ তtt ধারণা করা দূের থাkক, 
eর তtt েবাঝার pstিতi aেনেকর হয়িন।   
 ei েয aহং বুিd নােশর কথা বলা হল, eখন ীরামকৃ  ভাত খাে ন আর eকজন েসo খাে , েদখেত eকi রকম 
লাগেব, eমনিক ঠাkর েখেত েখেত dচারেট কথাo বলেছন, েসi বয্িk হয়েতা তাo বলেছ না, িকnt তার aহং বুিd আেছ, ঠাkেরর 
মেধয্ েযটা eেকবােরi েনi। ঠাkেরর aহং বুিd েনi eটা আমরা িক কের বুঝব? যিদ বিল তাঁর আচরেণ বুঝেত পারব। িকnt িক 
আচরণ েদেখ বুঝব? eখন ীকৃ  েগাপীেদর বst হরণ কেরিছেলন, krেkেtর যুেd কত রকেমর ছল চাতিুরর আ য় িনেয়িছেলন, 
eখন তাঁেক িক কের বুঝব েয িতিন aনাসk হেয় ei কাজ gেলা কেরিছেলন। আসেল কখনi েবাঝা যায় না। আিম aনাসk িকনা 
আিম ছাড়া আর েকu েকান িদন বুঝেত পারেব না। কারণ eর সংsতৃ শb হে  sসংেবদয্, যাঁর হেয়েছ িতিনi জানেবন, তাছাড়া 
আর েকu জানেত পারেব না। েয িঘ েখেয়েছ েসi জানেত পারেব, েস যতi বণর্না িদক না েকন িঘ েখেত েকমন লােগ, েয েকান 
িদন িঘ খায়িন তােক েকান ভােবi েবাঝান যােব না। েকান কারেণ আমার মেন েয ক  হে  ei ক েক েকu জানেত পারেব না। 
আধয্ািtক anভূিত েযটা হয় যার হয় েসi বুঝেত পাের, aপর েকu বুঝেত পাের না। আিম aনাসk িকনা েসটা আিমi eকমাt 
জানেত পারব। আচরেণ েবাঝা যায়, eটা িঠকi, যার জn aজুর্ন ীকৃ েক p  করেছন, আপিন েতা aেনক uপেদশ িদেলন, 
aেনক কথা বলেলন িকnt eর লkণটা িক, িক েদেখ বুঝব েয iিন িsতpj। sসংেবদয্ েতা বুঝলাম, িকnt িকছু েতা বলুন যােত 
বুঝেত পাির েয iিন িsতpj। তখন ভগবান ীকৃ  িdতীয় aধয্ােয়র ৫৫ নং ে াক েথেক িsতpেjর লkণ বলেবন। িকnt 
েসখােনo পির ার েবাঝা যােব না। sামীজীর জীবনী, কথামৃত পড়েলo িকছু েবাঝা যায় না। কারণ িsতpেjর আচরণ eেকবাের 
সাধারণ েলােকেদর মতi মেন হেব। তফাৎ েযটা হয়, েযটা ঠাkর বলেছন – কলাi ডােলর পুর আের kীেরর পুর। আিমo কাজ 
করব আবার িতিনo কাজ করেবন িকnt েভতের িক আেছ, িকেসর পুর আেছ েসটাi তফাৎ। eটােক েকu বুঝেত পাের না, eকমাt 
যার হেয়েছ েসi বুঝেত পারেব, কারণ eকটাi – sসংেবদয্।  
 

eর ফেল eর eকটা েনিতবাচক িদকo eেস যায়। সাধুরা খুব সহেজ েলাকেক ঠকােত পাের। েকu যিদ বেল আিম 
পরমহংস, আমার েতা েবাঝার uপায় েনi িতিন সিতয্i পরমহংস িকনা। কেয়ক বছর আেগ eকজন েযাগীবাবা বলেলন আিম হি  
ভগবান বুd, আর ei িনেয় কত ঢাক েপটােনা হল। eখন িতিন বুd হেতo পােরন আবার নাo হেত পােরন, ধরার েকান uপায় 
েনi। আবার eকজন ঠাkেরর বয্াপাের িজেjস করেছ িতিন িক রকম পরমহংস? লাল েপেড় ধুিত পেড়ন, আবার পানo খান। িক 
কের ধরব? েকান uপায় েনi।  
 
 পরমহংস, bhjানী েতা aেনক u ঁচু কথা হেয় েগল, aনাসk েতা aেনক নীেচ, aনাসk হoয়ার পের bhjানীর 
aবsােত যাoয়ার পথটা িকছুটা সহজ হেয় যায়, িকnt eকজন aনাসk িকনা েসটাo েবাঝা যােব না। eকজন আসল aনাসk 
পরমহংস eবং নকল পরমহংসেক েকান িদন ধরা যােব না েক আসল আর েক নকল। তার eকটাi কারণ eটা হে  sসংেবদয্। 
eকদল সাধু িছল, তােদর মেধয্ eকজন সিতয্কাের পরমহংস িছেলন। িতিন যােকi েদখেতন তােকi ধের বলেতন – ভাi eক দান 
লুেডা হেয় যাক। িতিন লুেডা েখলেতন। আর সাধরুা িবরk হত, েকান ধয্ানটয্ান করেব না, আর খািল যােক পােব তােকi ধের eক 
দান হেয় যাক করেব। eকিদন েসখানকার রাজা তার দলবল িনেয় সাধুেদর আখরার কাছ িদেয় যাি ল। সাধুেদর েদেখ িতিন িঠক 
করেলন সাধুেদর eকিদন ভাNারা েদেবন। সাধুরা রাজবািড়েত েগেছন। রানী িগেয় সাধুেদর pণাম করেছন। সবাi রানীেক আশীবর্াদ 
করেছন। ei সাধুিটেক pণাম করেতi রানীর কােন িফs িফs  কর িক eকটা বলল। বলেতi রানী েচাখমখু লাল কের গটমট কের 
েসখান েথেক েবিরেয় চেল েগল। eখন রানী েরেগ েগেছ, রাজা িক আর রানীেক সামলােত পারেব। রাজা সব েলাকজনেদর িনেয় 
সাধুেদর ভাNারা েথেক েবিরেয় চেল েগেছ। সাধুরা খুব েরেগ েগেছ, eত বড় ভাNারা িছল, কত pণামী পাoয়া েযত, eর জn সব 
েকঁিচেয় েগল। সব সাধুরা িজেjস করেছন – তুিম রানীেক িক বেলিছেল? সাধুিট বলেছ, আিম েতা েতমন িকছুi বিলিন, শুধু 
বেলিছলাম েতামার েপট পির ার েহাক। সাধুরা বলেছন – eকটা মিহলােক ei রকম কথা বলা aপমানজনক। সাধরুা আরo েরেগ 
েগেছন। eর িঠক আধ ঘন্টা পেরi রাজার পুেরা দল আবার সাধুেদর কােছ িফের eেসেছ। eেস বলেছ রানী েপট বয্াথায় ছটফট 
করেছ। eমন ছটফট করেছ েয pাণ যায় যায় aবsা হেয় েগেছ।  
 

তখন রাজা বুেঝেছ িকছু eকটা েগালমাল আেছ। আসেল সাধুিট িছল bhjানী, িtকালদিশর্, সব জােনন িক হেত চেলেছ। 
বাiের েথেক েদেখ মেন হেব সাধিুট ফচিকিম কের েবড়াে , িকnt েকu বুঝেত পারেব না। রানীেক েদেখi বুেঝেছন েয েমেয়িট 
িকছুkেণর মেধয্i eকটা ঝােমলায় পড়েত যাে । িক হেত যাে  সাধুিট রানীেক বলেতi রানী েরেগ েমেগ চেল eেসেছ, তখন যিদ 
রাগ না কের সাধুিটেক বলত আপিন আশীবর্াদ কrন তাহেল িতিন িন য়i িকছু বয্বsা কের িদেতন। eখন রাজার েলাকরা সবাi 
eেস সাধুিটর পােয় পেড় বলেছ আপিন রkা কrন। সাধুিট বলেছন েয, আিম েতা আেগi বেলিছলাম, আ া িঠক আেছ ভােলা হেয় 
যােব। তারপেরi রানীর শরীরটা আেs আেs sাভািবক হেয় েগল। তখন সাধরুা বুেঝেছ েয eেতা পরমহংস, আমােদর মেধয্ eেতা 
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িদন ধের আেছ েবাঝাi যায়িন। eiসব হেয় যাoয়ার পর সাধুিট ঐ দল েছেড় an িদেক চেল েগল। egেলা কািহনী, কািহনীর সব 
িকছু আkিরক ভােব িনেত েনi, িকnt কািহনীর মাধয্েম eকটা ভাবেক সামেন িনেয় আসা হয়। eiটাi েয পরমহংসেক েবাঝা যায় 
না। sামীজী যখন আেমিরকায় িছেলন তখন eকটা িকছু িদেয় েবাঝা যােব না েয িতিন eত বড় bhjানী পুrষ। রাজার মত 
থাকেছন, বড় বড় িসগার টানেছন, সব রকম খাবার খাে ন, েমেয়র দল েপছেন েপছেন ঘরুেছ, িকnt sামীজীর কােছ egেলা েকান 
বয্াপারi িছল না। eকi িজিনষ বুেdর জীবেন, ীকৃে র জীবেনo হেয়েছ। বুেdর জীবেন িভkা েতা নােমi িছল, িকnt রাজােদর 
মেধয্ pিতেযািগতা শুr হেয় িগেয়িছল বুdেক েক তার রাজpাসােদ আমntন কের আজ িভkা েদেব, আবার রাজােদর আমntণেক eক 
পােশ সিরেয় িদেয় আmপািলর মত নতর্কীর বািড়েত খাoয়া দাoয়া করেতন। ীকৃ  krেkt যুেd কত িমথয্া কথা ছলচাতিুর 
কেরিছেলন, aথচ আমরা জািন িতিন ভগবান। েসiজni বলা হয় েয, েকান uপােয়i েবাঝা যায় না িতিন aনাসk িকনা। eiজn 
যারা কাuেক েবাকা বানােত চায় িনেজেক aনাসk বা পরমহংস বেল জািহর কের খুব সহেজi েবাকা বানােত পােরন। যারা েবাকা 
ধরা পেড় যায়, যারা চালাক তারা ধরা পড়েব না। েসiজn ভারেত আধয্ািtক শাstেক কখনi obj ect i ve করা হয়িন।  
 

আমােদর কােছ গীতািদ েমাkশাst বয্িk িবেশেষর জn। যার মেন হে  আমার জীবন eiভােব চলেত পাের না, েস যিদ 
নতুন ভােব জীবন শুr করেত চায় তাহেল eকজন সাধুর কােছ েযেত হেব। সাধু eখন েদখেবন তার তয্াগ ৈবরাগয্ েকমন, েসi 
anযায়ী তােক d চারেট কথা বেল িদেয় ei ei করেত বেল েদেবন। eখন েক িক করেছ তােত তাঁর িকছু আেস যায় না, সব 
িকছু ভুেল িগেয় যা করেত বলা হেয়েছ েসi ভােব সাধনার মেধয্ ডুব িদেত হেব। eবার িনেজর jান হে  িকনা েস িনেজi বুঝেত 
পারেব, aপেরর হে  িকনা েসi িদেক তার নজর িদেত েনi।  
 
 আচাযর্ শ র বলেছন, pথম ধরেণর হে  িযিন বুেঝ েগেছন েয জগেত ঈ র ছাড়া আর িকছু েনi। ঈ েরর িক rপ? ঈ র 
ৈচতn srপ। িতিন েয হাত পা িদেয় যুd করেছন, বাঁিশ বািজেয় েগাপীেদর সে  লীলা করেছন েসi rপ নয়। ei rপo আেছ, 
িকnt তাঁর আসল rপ হে  ৈচতnrপ, eiটাi েশষ কথা, বািক সব হে  তাঁর aপরা rপ। িdতীয় ধরেণর হে  যােদর ei jান 
হয়িন, যারা ei জগেত বd হেয় আেছন, যারা মেন করেছ আিম আিছ আর ei জগৎ আেছ, আিম তুিম েভদ আেছ, ei ৈdত েবাধ 
যােদর আেছ তােদর জn হে  সাধনা। িক সাধনা তারা করেব? কমর্েযােগর সাধনা করেত হেব। কমর্েযােগর িনয়ম হে  কতর্া, কমর্ 
আর িkয়া আলাদা। আিম জল পান করিছ, আিম হলাম কতর্া, জলটা হে  কমর্ আর পান করাটা হল িkয়া। সাধনা মােনi হে  
কতর্া, কমর্ o িkয়া ei িতনেটi থাকেব। যখন jান হেয় যায় তখন কতর্া, কমর্ আর িkয়া eক হেয় যায়।  
 

কমর্ aথর্াৎ সাধনা aেনক রকেমর, eর মেধয্ ে  হে  বণর্া ম ধমর্ পালন। আমার সামেন যা বণর্া ম ধমর্ anযায়ী যা যা 
কতর্বয্ কমর্ আসেছ েসটােক aনাসk ভােব কের েযেত হেব। pথেমi aনাসk ভােব কমর্ করা যায় না, তাi pথেম বলা হয় ঈ ের 
ফল সমপর্ণ কর। pথেমর িদেক anর েথেক ঈ েরর ফল সমপর্ণ করাo িঠক িঠক হয় না, তা না হেলo যািntক ভােবi বেল েযেত 
হেব – েহ ঠাkর, আিম যা যা কাজ কেরিছ, ভােলা মn যাi কাজ, তার সব ফল আিম েতামার ীচরেণ সমপর্ণ করলাম। করেত 
করেত eকটা িদন আসেব যখন মেন হেব আিম ঠাkরেক িকেসর ফল িদেত যাি , আিম েতা আজ aেনক বােজ কাজ কেরিছ, 
কাrর েথেক ঘুষ িনেয়িছ, eকটা খুব aতয্n বােজ িমেথয্ কথা বেলিছ ei েনাংরা কােজর ফলo ঠাkরেক সমপর্ণ করেত হেব! িছ! 
িছ! eকটা িদন আসেব েয তখন ei কােজর ফল আিম আর ঠাkরেক িদেত পারব না। িকnt eটা চলেব না, ঐ ফলটােকo ঠাkরেক 
িদেত হেব। eiটাi সাধনা। িকnt মেনর মেধয্ eiটা সব সময় েখাঁচা েদেব েয ঠাkরেক খারাপ িজিনষ িদেত েনi। তখন eর েথেক 
বাঁচার িক uপায়? eকটাi uপায়। ঐসব খারাপ কাজ করাটা বn কের িদেত হেব। eiখান েথেকi সাধনার মাধয্েম বয্িkেtর 
rপাnর হেত শুr হয়। যখনi খারাপ কাজ করেত যােব তখনi মেন হেব d’ঘন্টা বােদi ei কেমর্র ফল ঠাkরেক িদেত হেব, সােথ 
সােথ কাজ শুr করার কথা ভাবেতi গা হাত সব aবশ হেয় আসেব। eiভােবi জীবন পিরবতর্ন হয়, শুধু শাst পেড় িক হেব যিদ 
জীবনটাi না পিরবতর্ন হয়। জীবন পিরবতর্ন করার eর েথেক ভােলা uপায় আর েনi।  
 
 গীতােত যত পেথর কথা বলার, যা িকছু বkবয্ সবটাi িdতীয় aধয্ােয় ভগবান aজুর্নেক বেল িদেয়েছন। িdতীয় aধয্ােয়র 
কেয়কিট ে াক আরo িবশদ ভােব anাn aধয্ােয় বলা হেয়েছ। a াদশ aধয্ােয় িগেয় পুেরা বয্াপারটােক আবার সংেkেপ বলা 
হেয়েছ। েসiজn গীতার িdতীয় আর a াদশ aধয্ায় খুব grtপূণর্।  
 
 িdতীয় aধয্ােয়র eগােরা েথেক েতেরা ে াক হে  গীতার hদয়। েযেহতু গীতার hদয় েসi কারেণ ei িতনেট ে াকেক 
uপিনষেদরo hদয় বলা েযেত পাের। আবার uপিনষেদর hদয় েযেহতু, েসi েহতু েবেদরo hদয়। েবেদর hদয় মােন িহnd ধেমর্র 
hদয়। িহnd ধেমর্র দশর্েনর যা িকছু বলার ei িতনেট ে ােকi বলা হেয়েছ। ei িজিনষটােকi আেরা snর ভােব বলা হেয়েছ 
ঈেশাপিনেষেদ। ei িতনেট ে াক েথেকi িহnd ধেমর্র দশর্েনর সব িকছু িবsার লাভ কেরেছ। ঊিনশ েথেক পঁিচশ নং ে ােক আtার 
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srপ সmেn বলা হেয়েছ। য eনং েবিt হnারং যৈ নং মnেত হতm  গীতার ei ঊিনশ নং ে াকিট আসেল কেঠাপিনষেদর ে াক। 
ভগবান ীকৃ  িযিন গীতার uপেদশ িদে ন িতিন তাঁর বkবয্েক আরo েজার েদবার জn rিতpsান েথেক ud ৃিত িদেয় 
েদখাে ন, েদেখা uপিনষদo eকi কথা বলেছ। আমরা যখন িকছু pবn িলিখ তখন সমg pবেn িবিভn জায়গা েথেক udৃিত িদেয় 
pবnেক সাজাi, eটা আসেল িঠক নয়। pবেn আমার িনেজর িক বkবয্ েসটার uপেরi েবিশ েজার েদoয়া uিচৎ। েকান িকছু 
রচনার পdিতi হে  িনেজর বkবয্েক তুেল ধরা, িনেজর বkবয্েক পিরেবশন কের েদখােত হয় rিতo িঠক ei কথা বলেছন, 
িনেজর বkবয্েক pিতি ত করার eটাo eকটা পdিত। ীকৃ  ei পdিতেক anসরণ কেরi বলেছন – 
 

য eনং েবিt হnারং যৈ নং মnেত হতm । uেভৗ েতৗ ন িবজানীেতা নায়ং হিn ন হnেত।।১৯।। 

 িযিন মেন কেরন আtা কাrেক হতয্া কের বা আtােক হতয্া করা হয়, eরা আtার srেপর বয্াপাের aj। গীতার মত 
শােstর বয্াখয্া gr বা ভােলা আচােযর্র মুেখ না শুনেল েবাঝা যায় না। আtার aিবনাশt সmেn গীতার েকান সmকর্ েনi eবং 
যুেdর সে o গীতার েকান সmকর্ েনi। গীতা হে  িহnd ধেমর্র দশর্ন, িহnd ধেমর্র দশর্েন eকজন েকu মরল িক বাঁচল ei 
বয্াপাের িকছুi আেস যায় না। ei ে াকিটেত ীকৃ  খুব u  দশর্েনর কথা বলেছন। eখােন েয হনন িkয়ার কথা বলা হে  ei 
হনন িkয়ার মাধয্েম pেতয্কিট িkয়ােক নঞথর্ক aেথর্ নাকচ করা হে । েযমন, মারা আর মের যাoয়া, মােন হে  কতর্া আর কমর্। 
eখােন বলেত চাiেছন, আtা না কতর্া, না কমর্। শুধু হনন িkয়ার েkেti নয়, েয েকান িkয়ার েkেti ei িজিনষটােক বুঝেত 
হেব। আিম যিদ ei েবাতলটােক ধির তখন আিম কতর্া েবাতলটা কমর্, তার মােন আtা িক কতর্া? না, আtা কখনi কতর্া হয় না, 
কতর্া যিদ না হয় তাহেল কমর্o হেব না। িকnt জগেত কতর্া আর কমর্ dেটাi আেছ। েসiজn bhসূেtর ভাে  pথেম শুr করেছন 
– যুsয্দ্  asদ্  তtt েগাচর িবষেয় িবষয়ী। জগেত dেটা িজিনষ আেছ, যুsদ্  pতয্য় আর asদ্  pতয্য়, জগৎ হেয় েগল যুsদ্  pতয্য় 
আর আিম হলাম asদ্  pতয্য়। জগেত ei dেটা িজিনষi আেছ, আিম আর তিুম। িকnt আtার েkেt eটা আিমo নয় তুিমo নয়। 
eর ফলsrপ আtার তtt কখনi েবাঝা যায় না। আtা যিদ আিম তtt হত তাহেল েবাঝা েযত আিম িক, যিদ তুিম তtt হত তাহেল 
আরo সহেজ েবাঝা যােব। আিম তttটােক মনsািttকরা বুিঝেয় িদে , মাথা খারাপ হেল ei oষধু খাiেয় দাo, ঘুম না হেল ei 
oষুধ খাiেয় দাo। আর তিুম তttটা পদাথর্ িবjানী আর রসায়ন িবjানীরা বুিঝেয় িদে । তুিম মােন জগৎ, ei জগেতর েয pকৃিত 
eটা হে  তুিম তtt, eটােক িবjানীরা বুিঝেয় িদে । 
 
 তাহেল আtােক েক েবাঝােব? eiখােনi ধমর্শাst আেস। ধমর্শাst িকভােব েবাঝােব? শাst বেল েদেব eটা sসংেবদয্, তিুম 
িনেজi eকমাt বুঝেত পারেব। েমেয় িবেয়র পর বািড়েত eেসেছ, েমেয়র বnুরা তােক িজেjস করেছ hাঁের sামী sখ িক রকম? 
েমেয়িট বলেছ, েতার িবেয় হেল তুi বুঝেত পারিব। ঠাkর ei ভােব খুব সহজ কের শােstর গভীর তttgিলেক বুিঝেয় িদে ন। ei 
ে ােক েযটা বলেছন eখােন আtার aিবনাশtটা grtপূণর্ নয়, আtার aিkয়া ভােবর grt eখােন িনেয় আসা হে । aিkয়া 
ভাবটা িক? আtা েকান কাজ কেরন না, আর আtার uপের েকান কাজ হয় না। তাi যিদ হয়, তাহেল মতৃযু্ বেলo িকছু েনi। মৃতুয্ 
হয় না বেলi েয আtা aিkয়া, তা নয়, aিkয়া বেলi আtা aিবনাশী। তার মােন হনন িkয়াটা আপনা েথেকi খেস েগেছ, হনন 
িkয়ার aথর্ হে  মৃতযু্, আtা কাuেক মােরনo না আর আtার uপর েকান কাজo হয় না।  
 

eiখােন eেসi আমরা ei িজিনষটােক ভুল বুিঝ, আtার aিবনাশtর েকান grti েনi, eখােন যুেdর বয্াপার চলেছ 
বেল aজুর্নেক ীকৃ  হনন িkয়ার কথা বলেছন। িকnt িচnা করার িকছু েনi, আসল কথাটা হে  আtা েকান কাজ কেরন না, আর 
আtার uপের েকান কাজ হয় না। েকu যিদ বেল েতােক eক চড় মারব, eখন েস চড় মারেতo পাের আবার নাo মারেত পাের। 
িকnt বাতাসেক িক েকu চড় মারেত পারেব? পারেব না, িকnt বাতাসেক an aেনক িকছুi করা যায়, েযমন বাতাসেক dিষত করা 
যায়। আকাশতttেক আমরা িকছুi করেত পারব না, তােক ছঁুেত পারব না, তােক কাটেত পারব না, তােক িবভk করা যােব না, 
iতয্ািদ। eখােন েয হনন িkয়া িদেয় বলা হে , eটা eকটা uদাহরণ িদেয় বলা হে । আসল কথা হে  আtা কতর্াo নন eবং 
আtা কমর্o নন। কতর্া আর কমর্ যিদ না হয় তখন েস িক হেব? তখনi তাঁর aনn তtt িসd হেয় েগল। আtা যিদ aনn না হেয় 
সাn হেতন তাহেল তাঁর কতর্া o কমর্ eেস জুেড় যােব। egেলা খুবi সহজ যুিk, egেলা বুঝেত েবিশ pখর বুিdর দরকার লােগন। 
েয িজিনষটা sান, কাল o পােtর বnেন আবd তােদর uপর সব সময় কাযর্ হেব। েয িজিনষটা aনn, aনn মােন তাঁেক েকান িকছু 
িদেয়i বnন করা যাে  না, যােক বাঁধা যায় না তার uপের েকান িkয়াo হেব না। িযিন aনn েসo কাrর uপের িkয়া করেত 
পারেব না। িkয়া করেত েগেল নড়াচড়া করেত হেব, িযিন aনn িতিন েকাথায় নড়াচড়া করেবন, সবটাi েতা aনn, aনn ছাড়া েতা 
আর িকছুi েনi। eখােন শুধু eকটা কথাi বলা হে , আtা কতর্াo নন কমর্o নন, িকnt িতিন আেছন।  
 
 eরপর kিড় নmর ে াক হে  আtার pকৃত srেপর বণর্না। ei ে াকিটo গীতার িনজs ে াক নয়, কেঠাপিনষদ েথেক 
েনoয়া হেয়েছ। ীকৃ  বলেছন  – 
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    ন জায়েত িmয়েত বা কদািচৎ 
     নায়ং ভtূাহভিবতা বা ন ভয়ূঃ। 
    aেজা িনতয্ঃ শা েতাহয়ং পরুােণা 
     ন হnেত হnমােন শরীের।।২০।। 

 eখােনo আবার হnেত হnমােন শরীের বলা হে । কেঠাপিনষেদ যমরাজেক নিচেকতা মৃতুয্র পেরর কথা িজেjস করা 
হেয়েছ বেল মৃতুয্র কথা eেসিছল। eখােন যুেdর কথা হে  বেল মতৃযু্র কথা eেসেছ। মতৃযু্র বয্পারটা বড় িকছু নয়, আসল হে  
কতর্া, িkয়া আর কেমর্র বয্াপার। eখােন আtার আসল srেপর কথা বলা হে । বলা হে  আtা হে ন িবকারহীন। জেড়র ধমর্i 
হে  ষড়িবকার, pেতয্ক বstর ছয়িট িবকার হয় – জায়েত, aিsেt, বধর্েত, িবপিরণামেত, aপিkয়েত eবং িবন েত। েকান িকছু 
pথেম জায়েত, মােন জn িনল, জn িনেলi তার aিst থাকেব, বধর্েত, বৃিd পায়, িবপিরণামেত, েসi িজিনেষর eকটা aবsা 
েথেক আেরকটা aবsােত পিরণত হয়, আিম খাি  আমার শরীেরর পিরবতর্ন হে , হাiেDােজন aিkেজন েথেক জল হে , জল 
েথেক আবার বা  হে  বরফ হে , পিরবতর্ন হেতi থাকেব। িবপিরণামেতর িসdাn হে  ei জগেতর েকান িকছুi িsিতশীল নয়। 
aপিkয়েত, তারপর তার kয় হেত থােক, েয েকান িজিনেষর kয় হেবi। eখন েবলুড় মেঠ পাথেরর uপর েমিশন চালান হে , 
েকননা পাথেরর uপর েরাদ বৃি  জল পেড় পেড় পাথের পাপিড় জেম েগেছ, eখন েমিশন িদেয় তার চl কা gেলা oঠােনা হে । 
পাথর kয় হেত হেত eকিদন েসo ধূলায় পিরণত হেয় যােব। তখন আবার নতনু পাথর বিসেয় মিnেরর সংরkণ করেত হেব। সব 
েশেষ িবন িত, বstর িবনাশ হয়। জগেতর েয েকান িজিনেষর, iেলকTন েpাটন েথেক শুr কের আকােশর gহ নkt যা িকছু আেছ 
সবাiেক ei ছয়িট িবকােরর মেধয্ িদেয়i েযেত হেব।  
 
 eখােন বলা হে  কদািচৎ, কদািচৎ শেbর aথর্ হে  কখন, eখােন সব কয়িট শেbর সােথ কদািচৎ লাগােত হেব। িক 
রকম? ন জায়েত িmয়েত, আtার কখন জn েনi, কখন মৃতযু্ েনi। নায়ং ভূtাহভিবতা বা ন ভূয়ঃ, eমন নয় েয eক সময় িছল 
না, আবার হেয় েগল। জn েনi, মতৃযু্ েনi মােন আtা সব সময়i আেছন। aজঃ, যাঁর জn েনi, জnরিহত। িনতয্ঃ, যাঁর িবনাশ 
েনi, যাঁর কখন মতৃযু্ হয় না, সব সময়i িতিন থাকেবন। শা েতাহয়ং, শা ত মােন যাঁর kয় হয় না, ষড়িবকােরর প ম িবকার 
aপkয়িত তাঁর েনi। পুরােণা – বৃিdহীন, বধর্েত েযটা বলা হেয়িছল েসi িবকার eর uপর হয় না, েয রকমিট িছল িঠক েসi 
রকমিটi, বােড়oিন কেমoিন। জno েননিন, মৃতযু্o হয়িন। ন হnেত হnমােন শরীের, eর dারা বলা হল আtার ষড়িবকােরর 
িবপিরণামেত হয় না, সমs িকছুর পিরবতর্ন হয় িকnt আtার েকান পিরবতর্ন হয় না। জল বা  হেয় uেব যাে , িক কের হে ? 
তার uপের িkয়া হে  বেল eকটা পিরণাম হে । আtার uপর েকান িkয়া হয় না বেল তাঁর েকান পিরবতর্ন হয় না। ei সংসার 
হে  ষড়িবকার ধেমর্র মেধয্ আবd, িকnt আtা ei ষড়িবকােরর পাের। আtা আর aনাtার eiটাi হে  িবরাট তফাৎ।  
 
 ei জায়গােত eেস আমােদর িহnd ধেমর্র িবিভn দশর্ন শােstর মেধয্ মত পাথর্কয্ eেস যায়। েকu বলেব বh আtা আবার 
েকu বলেব eক আtাi আেছন। মা াচাযর্ গীতার ভাে  ei জায়গাটােত eেস যুিk িদেয় েদখাে ন eখােন eক আtার কথা 
বলা হে  না। তারপেরর ে ােকo আtার srেপর কথা বলা হে  – 
 

েবদািবনািশনং িনতয্ং য eনমজমবয্য়m । কথং স পুrষঃ পাথর্ কং ঘাতয়িত হিn কm ।।২১।। 

 িযিন জােনন েয আtা কাuেক হতয্া কেরন না, কাrর dারা হতo হন না তখন িতিন িক কের ভাবেবন েয েকu কাuেক 
মারেছ। তিুমo কাuেক মারছ না, েতামােকo েকu মারেছ না। শ রাচাযর্ ei ে ােকর ভাে o বলেছন - eখােন েয হনন িkয়ার 
কথা বলা হেয়েছ, eটা uদাহরণ েদoয়ার জni বলা হেয়েছ। শুধু হনন িkয়াi নয়, বাsেব আtার uপর েকান ধরেণর িkয়াi হয় 
না।  
 
 িঠক িঠক িবdান েক? pথেমর িদেক aজুর্নেক ীকৃ  বেলিছেলন, তুিম যােদর জn েশাক করার কথা নয় তােদর জni 
েশাক করছ aথচ িবdান, pjাবান েলাকেদর মত কথা বলছ। তাহেল িঠক িঠক িবdান pjাবান েক? আচাযর্ শ র বলেছন – আt 
আর aনাt ei dেটার sভাবেক িযিন আলাদা করেত পােরন, আt আর aনােtর uপর যার িঠক িঠক বিুd আেছ িতিনi হে ন 
িঠক িঠক িবdান। eর বাiের েকui িবdান বা পিNত নন। ভাে র eক জায়গায় শ রাচাযর্ বলেছন – গীতার মত শাst dেটা 
িজিনেষর কথা বেলন, eকটা হে  ধেমর্াপেদশ আর িdতীয় েমােkাপেদশ। ধেমর্র কথা আর েমােkর কথা বলার aিধকার eকমাt 
শােstর রেয়েছ। েকন শােstর eকমাt aিধকার? কারণ েদহাnর সmিdত jান eকমাt শােsti পাoয়া যায়। েদহাnর সmিdৎ jােনর 
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aথর্ হে  মৃতযু্র পের িক হয় েসi িবষেয়র েয jান। মৃতযু্র পর আমার িক হেব েসটােক েকান বুিdবৃিt িদেয় জানার uপায় েনi। 
প দশ aধয্ােয় ভগবান বলেবন – মৃতযু্র পের িক হয় েসi jান eকমাt তাঁরাi জােনন যাঁেদর jানচkরু uেnাচন হেয় েগেছ। 
তাঁেদর কথা gেলা শােst িলিপবd করা আেছ। েদহাnর সmিdৎ jান যখন আিম শাst েথেক েপেয় েগলাম তখন আমার মেধয্ ধমর্ 
আর েমােkর ei dেটার jান eেস যােব। ei বয্পারটােক আেরকটু িবে ষণ কের েবাঝা যাক। 
 
 আমােদর মানব জীবেনর চারেট uেd , ধমর্, aথর্, কাম o েমাk। eর মেধয্ aথর্ আর কাম হে  ei জগেত জীিবত 
কােলর জn। aথর্ হে  কা ন, কাম হে  কািমনী, ঠাkর বলেছন কািমনী-কা ন তয্াগ করেত। বা া েথেক বুেড়া সবাi ei 
কািমনী আর কা েনর েপছেন ছুেট চেলেছ। eরপের েযটা u  aবsা তা হে  ধমর্, মতৃযু্র পর আমার িক গিত হেব, ei বয্াপাের 
সজাগ হেয় িগেয় মাnষ যা কের েসটাi হে  ধমর্। আমরা আশা কির মতৃযু্র পর আমােদর েযন সদ্গিত হয়। িক রকম সদ্গিত? 
আমার েযন sেগর্ জn হয়, নরেক েযন আমােক না েযেত হয়। তার মােন মতৃযু্র পের sগর্pািp হে  ধমর্, sগর্pািp যিদo না হয় 
তাহেল আমার েযন আরo ভােলা েযািনেত জn হয়, মােন নরক pািp েযন না হয়, aেধাগিত েযন না হয়। ধমর্ পালন করা মােন, 
তিুম eমন কমর্ কর যােত মৃতযু্র পর েতামােক নরেক না েযেত হয়। pথম আর িdতীয় মােন aথর্ আর কাম হে  জীিবতকােলর 
জn, ততৃীয় হে  ধমর্, মতৃযু্র পর আমার েযন ভােলা aবsা pাp হoয়া। চতথুর্ হে  জীবন o মৃতযু্র পােরর েয aবsা তার কথা 
বলা হে , যার uেd  েমাk। 
 

eখন ধমর্ তখনi মাnষ পালন করেব যখন তার িব াস হেব েয মতৃযু্র পরo িকছু থােক। eখন মতৃযু্র পর িক থােক? 
জীবাtা থােক। eখন জীবাtােক আিম বুঝব িক কের? িবjান েকান িদন জীবাtার pমাণ িদেত পারেব না। সাধারণ বুিd িদেয় 
জীবাtার বয্াপাের েকান িদন pমাণ েদoয়া যােব না। আমােদর iিndয় eত িকছুর jান আহরণ কের আনেছ, েসi iিndয়o েকান 
িদন জীবাtােক জানেত পারেব না। eখােন eেসi েবাঝা যায় েয, আচােযর্র যুিk েয কত যুিkযুk আর pখর বুিd সmn, আজ 
পযর্n েকu আচােযর্র eকটা কথার uপের কলম চালােত পােরনিন। আচাযর্ বলেছন ধমর্ aিst িবjানm , ধেমর্র েয aিsেtর িবjান 
েসটা িকভােব হয়? েদহাnর সmিdৎ jানm , েদহাnেরর সmেn jান। eখন েদহাnর যিদ নাi হয়, তাহেল েকন আিম ধমর্ পালন 
করেত যাব, আর েদহাnেরর সমsা যিদ না েথেক থােক তাহেল েস েমাk লাভ করেত চাiেব েকন? মৃতুয্র পর যিদ েকান aিst 
নাi থােক, আিম মের েগলাম, আমার মৃতুয্র সােথ সব িকছু েশষ হেয় েগল, তাহেল আর ধেমর্রi বা িক pেয়াজন আর ধমর্i যখন 
েনi তখন েমােkরo েকান pেয়াজন েনi, মৃতযু্েতi সব ফুিরেয় েগল। 
 
 যমরাজ নিচেকতােক ততৃীয় বর pাথর্না করেত বলােত নিচেকেত বলেছন – asীেতয্েক নায়মsীিত ৈচেক – েকu েকu 
বেল মৃতযু্র পর আtার aিst থােক আবার েকu েকu বেল িকছুরi aিst থােক না, আিম ei মতৃযু্র পেরর বয্াপারটা আপনার 
কােছ ভােলা কের জানেত চাi। মতৃযু্র পর যিদ িকছু নাi থােক তাহেল িক হেব? যত iসলাম ধমর্, ী ান ধমর্ সব তােসর ঘেরর 
মত চুরমার হেয় েভে  পড়েব। কারণ তখন আর ধেমর্র েকান pেয়াজনীয়তাi থাকেব না। ধেমর্র pেয়াজনীয়তাটা েকাথায়? মৃতযু্র 
পের েযটা আেছ েসটার সােথ সংেযাগ সািধত হয় ধেমর্র মাধয্েম, ei জীবন আর মৃতযু্র পরবিতর্ জীবেনর মাঝখােন ধমর্ হে  েসতু। 
ধেমর্র েমৗিলক সংjাi হে  i t l i nks t hi s l i f e wi t h af t     er l i f e , আিম যিদ বিল মৃতযু্র পর িক আেছ িক েনi oেত 
আমার িব াস েনi, তাহেল ধমর্ আমার জn নয়। eখন আিম যিদ বিল মৃতযু্র পর িকছু েয আেছ তার pমাণ েকাথায়। তখন 
আমােক বলা হেব – শাst pমাণ, শােst eর কথা বলা আেছ। শাst ছাড়া আর an েকান uপায় েনi মৃতযু্র পর িক আেছ জানার। 
মসুলমান বা ী ান েছেলেমেয়রা যিদ বেল আমরা মৃতযু্র পর িক আেছ মািননা, তখন তােদরo বেল েদoয়া হয় তাহেল ধমর্ েতামার 
জn নয়। তাহেল েতামার ধমর্ িক হেব, তাহেল েতামার জn সামািজক আচরণ িবিধ। বাবা েছেলেক শাসন করেব িক করেব না, 
িশkক ছাtছাtীেক শািs েদেবন িক েদেবন না, egেলা িঠক কের িদে  পালর্ােমন্ট, egেলার সােথ ei ধেমর্র েকান সmকর্ েনi। 
ধেমর্র eকমাt কাজ iহেলাক আর পরেলােকর মেধয্ সংেযাগ করা। 
 
 ধেমর্র jান আমরা আহরণ কির শাst েথেক, শাst আমােদর েদহাnেরর বয্াপারটা জািনেয় িদে । শ রাচাযর্ তারপেরi 
বলেছন – যখন আমরা শাst আর আচােযর্র uপেদশ শুনলাম, যখন শম, দম, িতিতkািদ iতয্ািদ আtসংযেমর dারা িচtেক সংsতৃ 
করা হেয়েছ, মােন ঘেষ েমেজ পির ার করা হল তখন আtদশর্েনর জn েস pstত হেয় েগল। আtদশর্েনর জn pথম পদেkপ 
হে  শাst o আচাযর্, grজনেদর কাছ েথেক uপেদশ gহণ, তারপর িdতীয় পদেkপ শম, দম, িতিতkািদর anশীলন, egেলা হে  
শম, দম, uপরিত, িতিতkা, dা o সমাধান, ei ছয়িটর anশীলন। েয শাst aধয্য়ণ কেরিন, েয আচােযর্র কােছ uপেদশ েনয়িন 
তার েকান িদন আtjান হেব না। তারপর িক করেত হেব? শরীর, iিndয়, মন, বুিdেক িনয়ntেণ আনেত হেব। uপরিত, সব িকছু 
েথেক িনেজেক তুেল েনoয়া, িতিতkা সব রকেমর dঃখ ক েক pিতকার o pিতবাদ না কের সh করা, েবদাn বােকয্, শাstবােকয্ 
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dা আর সব েশেষ সমাধান, মনটােক eকটা িনিদর্  জায়গায় eকাg কের রাখা। যখন eigেলা িঠক িঠক িন া o যt সহকাের 
aেনক িদন করেত থাকেব তখন ei িজিনষgেলাi আtদশর্েনর সহায়ক হেব, তখন জানেত পারা যােব আtা আেছ িক েনi।  
 
 sামীজী বলেছন আধয্ািtক বয্াপাের েতামরা সবাi হেল কিচ েখাকা, েতামােদর েমাচ েবিরেয় থাকেত পাের, বয়স হেয় 
েযেত পাের িকnt আধয্ািtক বয্াপাের সবাi িশশু। তিুম িবjােনর jান aজর্ন কের থাকেত পােরা, iিতহােসর সব িকছু েতামার 
নখদপর্েণ থাকেত পাের, তুিম শােstর সব িকছুi েজেন িনেত পার, িকnt আধয্ািtক বয্পারটা হে  পুেরা আলাদা। আধয্ািtক বয্াপার 
হে , শােstর কথা যখন আচােযর্র মুখ েথেক বণ করা হেয়েছ, ধারণা কেরছ আর শম, দম, িতিতkািদ আtসংযেমর সাধনা কেরছ 
তখন আধয্ািtকতােক ধারণা করার pstিত হেয়েছ। ঠাkর বলেছন ঈ ের পাকা ভিk না হেল শােstর কথা, grর কথা ধারণা হয় 
না। তারপের বলেছন কাঁেচ কািল মাখােনা থাকেল তেবi তােত ছিব হেব, সাদা কাঁেচ েকান ছিব পেড় না। কািলটাi হে  পাকা 
ভিk, কাঁচা ভিk হেল হেব না। ভkরা শােstর কথা শুেন বেল egেলা সিতয্i ei রকম হয়। েতামার মেধয্ েতা েসi ভিki 
জােগিন তুিম egেলা বুঝেব িক কের, তাi েতামার মেন সেnহ হে । যিদ েতামার মেধয্ ভিk eেস থােক তাহেল eখন তিুম 
আচােযর্র কােছ যাo, শােst িক বলা আেছ েসটা আচােযর্র মুখ েথেক েশান। েশানার পর তুিম সাধনা কর। িক সাধন? শম, দম, 
uপরিত iতয্ািদর।  
  
 গীতােত eকটা কথা aেনকবার ঘুের ঘেুর আসেব, েয eকবার বুেঝ েগল আtা কতর্াo নয় কমর্o নয়, তখন েস আর 
েকান কাজ করেত যােব েকন। pেতয্ক কাজ করার প ােত eকটা uেd  থােক, uেd  না থাকেল েস কাজ করেত যােব না। 
আচাযর্ যখন শাst aধয্য়ন করাে ন, তখন aধয্য়ন করানটা িkয়া, যােদর aধয্য়ন করাে ন তারা হে ন কমর্। যাঁরা শুনেছন তােদর 
েkেt আবার uেlা হেয় যাে , তাঁরা শুনেছন তাঁরা হেয় েগেলন কতর্া আর আচাযর্ কমর্। িকnt িkয়াটা েসi eকi, শাst aধয্য়ন। 
যাঁরা শুনেছন তাঁেদর eকটা uেd  আেছ, তাঁেদর uেd  হে  শাst িক বলেছ আমরা eকটু জানবার েচ া করিছ। আচাযর্ েকন 
aধয্য়ন করাে ন? আচােযর্র uপর ei কমর্ ns করা হেয়েছ, eiটাi তাঁর কাজ। িকnt েয েজেন েগল আtা কমর্o নন কতর্াo নন 
তখন েস িkয়া করেব িক কের, তারেতা েকান uেd i েনi। তাঁরেতা ধমর্, aথর্, কাম o েমাk চারিটেতi পূণর্কাম হেয় েগেছ, 
জগেতর pিত বা কাম আর aেথর্র pিত তাঁর েকান আকষর্ণ েনi, ধেমর্র বয্াপােরo তাঁর আর েকান iে  েনi, েমাkেত েস 
pিতি ত, িতিন েতা েজেন েগেছন আtা ছাড়া আর িকছু েনi, eiটাi েতা jান, eiটাi েতা েমাk, eখন িক করেত িতিন আর 
কাজ করেত যােবন। গীতা হে , যাঁরা ei u তম আদেশর্র জn মরণপণ েচ া করেছন, তাঁেদর জn। 
 
 ei sসংেবেদয্র জn েকান েকান সmpদােয়র মেধয্ সমsাo হয়। eক ধরেণর েবদাnী আেছন যাঁরা aেনক aনাচার কের 
েবড়ােব, চিরt বেল িকছু েনi, an িদেক বড় বড় েবদােnর কথা বলেব। যিদ িজেjস করা হয়, আপনারা েমেয়েদর সে  থােকন 
িক কের? তখন বলেব – তােত িক হল? আমার হাত, পা, শরীরেক sশর্ করেছ, তােত হলটা িক, আমার শরীরটাo জড় েমেয়র 
শরীরo জড়, আর আtা ছাড়া িকছু েনi। eiসব শুেনi হয়েতা ঠাkর বেলিছেলন – েতামার েবদাn jােন আিম iতয্ািদ কির। 
ঠাkর বলেছন – েয নাচেত osাদ তার কখন েবতালা পা পেড় না। যাঁরা bhjানী, তাঁরা কkণ eমন িকছু করেবন না যােত 
aেnরা েদেখ ভুল িশkা পায়। ei বয্াপাের তাঁরা খুব সজাগ।  
 
 আtার ei aিবনাশী তttেক, আসেল আtা হে  aনnsrপ, eiটােকi আরo েজার িদেয় েবাঝাবার জn বলেছন – 

    বাসাংিস জীণর্ািন যথা িবহায় 
     নবািন গhৃািত নেরাহপরািণ। 
    তথা শরীরািণ িবহায় জীণর্া- 
     nnািন সংযািত নবািন েদহী।।২২।।  

 পুরেনা বst জীণর্ হেয় েগেল মাnষ েসi জীণর্ বstেক তয্াগ কের েয রকম নতুন বst পিরধান কের, sূল শরীর যখন জরা, 
বাধর্েকয্ জীণর্ হয় যায়, মােন পুরেনা হেয় যায়, আtাo েসi জীণর্ শরীরেক তয্াগ কের আেরকটা নতনু শরীর পিরgহ কেরন। আtার 
aিবনাশী তttটােক eখােন িঠক িঠক েবাঝান হে । িকnt eর পেরর ে ােকi কতর্া, কমর্ o িkয়ার বয্াপারটা আবার িনেয় আসেছন।  
 

ৈননং িছnিn শstািণ ৈননং দহিত পাবকঃ। ন ৈচনং েkদয়nয্ােপা ন েশাষয়িত মাrতঃ।।২৩।। 

 শst আtােক েছদন করেত পােরনা, আgন eঁেক দাহ করেত পােরনা, জল আdর্ করেত পােরনা, বায়ু শু  করেত পােরনা। 
েছদন করা, দাহ করা, আdর্ করা, শু  করা ei িkয়া gিল তার oপর তখনi সmব যার েকান aবয়ব থােক। ei েবাতেল েযমন 
জল আেছ, ei জল দীঘর্কাল eiভােব থাকেল eক সময় জলটা শুিকেয় যােব। েকন জল শুিকেয় যােব? কারণ জেলর eকটা aবয়ব 
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আেছ। িক রকম aবয়ব? aেনক িবnd িবnd জেলর কণা িমেল ei জল হেয়েছ, pেতয্কিট জলকণায় আবার লk লk মিলkয্লস 
আেছ। যখন বাতাস eেস ধাkা মারেছ তখন eেককিট মিলkয্ল েবিরেয় যাে । েয িজিনেষর েকান aংশ আেছ তারi িবভাজন করা 
যােব। যার aংশi েনi তার আবার িক কের িবভাজন হেব। যখন দাহ করা হয় তখন ভােগ ভােগ পুড়েত থােক, যখন িভেজ যায় 
তখন eেককটা aংশ িভজেত থােক, যখন শুেকায় তখনo aংেশ aংেশ শুেকােত থােক। িকnt আtার েকান aংশ হয় না। েযেহতু 
আtার েকান aংশ েনi তাi ei ধরেণর েকান িkয়াi তাঁর uপের হেব না। তেলায়ার িদেয় বাতাসেক কাটেত বলা হেল বাতাসেক 
কাটা যােব না। েয িজিনষটা aনn তােক েছদন কের আলাদা করা যােব িকভােব। েয িজিনষটা aেনক gেলা টুকেরা িদেয় ৈতরী হয় 
েসi িজিনষটােকi আলাদা করা যায়। তারপেরর ে ােকo আtার আরo ৈবিশে য্র কথা বলেছন – 
 

aে েদয্াহয়মদােhাহয়মেkেদয্াহেশা  eব চ। িনতয্ঃ সবর্গতঃ sাnরচেলাহয়ং সনাতনঃ।।২৪।। 

 আtার েসi aনn ভাবেকi eখােন েবাঝান হে । েযটা aনn েসটাi aে দয্, মােন েছদন করা যায় না, aদাh, দাh 
করা যায় না, aেkদয্, আdর্ করা যায় না, aেশা , শু  করা যায় না, যার uপর ei িkয়া হয় না িতিনi িনতয্, aনn সবর্বয্াপী, 
িযিন সবর্বয্াপী িতিন েকাথায় নড়াচড়া করেবন, েসiজn আtা িsর o aচল, aনড় আর সনাতন, েসi আিদ কাল েথেক eকi 
ভােব চেল আসেছন।  
 

aবয্েkাহয়মিচেnয্াহয়মিবকােযর্াহয়মচুয্েত। তsােদবং িবিদৈtনং নাnেশািচতমুহর্িস।।২৫।। 

 ei আtা হে ন aবয্k, aবয্k হে  েয িজিনষটােক বুিd িদেয় জানা যায় না। কারণ বুিd হে  সীিমত আর আtা 
হে  aনn, সাn িদেয় aনnেক মাপা যায় না। aবয্k বলেত আবার pকৃিতেকo েবাঝায়। aিচেnয্াহয়m , েয িজিনষটা iিndয়েগাচর 
েসi িজিনষটােকi িচnন করা যায়। আমরা সাধারণতঃ ভােলা খাবার দাবােরর িচnা কির, ভােলাবাসার িচnা কির, ভিব েতর 
িনরাপtার কথা িচnা কির, ei িজিনষ gেলা হে  iিndেয়র েগাচর, iিndেয়র dারা ধরা বা েবাঝা যায়, িকnt ei আtােক iিndেয়র 
dারা েগাচর করা যায় না। আর বলেছন aিবকােযর্য্াহয়m , ei আtার েকান ধরেণর িবকার হয় না। েযমন dধ েথেক দi হেয় যায়, 
আtার ei রকম েকান পিরবতর্ন হয় না। আtা হে ন aবয়বহীন, eর েকান aংশ েনi, aবয়বহীন মােন িনরাকার, েকান আকার 
েনi। যখন আকার থােক, aংশ থােক তখনi তার পিরণাম হয়। আtাi আেছন, e ছাড়া আর িকছু েনi। আtাi eক aনn 
আেছন আর েকান ধরেণর িকছু েনi। তাi জগেত যা িকছু আেছ সব বয্াপাের িচnা করেত পার িকnt আtার বয্াপাের েকান িকছুi 
ভাবা যােব না, eiটােকi eখােন বলেত চাiেছন। ei সব কথা বেল আtার বয্াপাের ীকৃে র যা বলার aজুর্নেক বেল িদেয় সমs 
রকেমর েশাকেক পিরতয্াগ করেত বলেলন, নাnেশািচতুমহর্িস। 
 
 আtার সmেn ei u  তেttর কথা বলার পর ীকৃ  বলেছন – aজুর্ন, েতামােক আিম যা বললাম egেলা েতামার 
হয়েতা িব াস নাo হেত পাের। আtার বয্াপাের েবদােnর েয দশর্ন েসটােকi ঊিনশ নং ে াক েথেক পঁিচশ নং ে াক পযর্n ীকৃ  
বয্াখয্া করেলন। আtার বয্াপাের আরo dেটা দশর্ন আেছ। েবেদর eকটা দশর্েন আtার বয্াপাের বলেছ, আtা আেছন, জn েনয়, 
শরীর ধারণ কের, িকছুিদন েথেক শরীরটা নাশ হেয় যায়, তারপর আtা হয় sেগর্ যােব না হয়েতা নরেক যােব। েসখােন িকছুিদন 
কমর্ফল েভাগ কের আবার eেস জn িনেয় শরীর ধারণ করেব। eiভােব চলেতi থােক, eটা হে  েবেদর eকটা মত। ৈচতn 
আেছ আর জড় আেছ, ৈচতেnর সােথ জেড়র িমলন হেয় শরীর ধারণ কের, তারপর কমর্ কের কমর্ স য় কর, তারপর মৃতযু্র পর 
sেগর্ যায় বা নরেক যায় বা an েকান েযািনেত যায় তারপর আবার মানব শরীর ধারণ কের, eiভােব চলেতi থােক। েবেদর ei 
মতটােকi ীকৃ  aজুর্নেক পেরর ে ােক বলেছন – 
 

aথ ৈচনং িনতয্জাতং িনতয্ং বা মnেস মতৃm । তথািপ tং মহাবােহা ৈননং েশািচতমুহর্িস।।২৬।। 

 aজুর্ন তিুম যিদ মেন কর েয আtার িনতয্ জn িনতয্ মৃতযু্ তাহেলo েতা েতামার েকান েশাক করা uিচৎ নয়, েকন েশাক 
করা uিচৎ নয়? 
 

জাতs িহ rেবা মতৃযু্rর্বং জn মতৃs চ। তsাদপিরহােযর্হেথর্ ন tং েশািচতমুহর্িস।।২৭।। 

 েতামার েশাক করা uিচৎ নয় কারণ, যার জn হেয়েছ েস eকিদন মরেব, আর েয মারা যােব েস আবার জn েনেব। 
aেনেক মেন কেরন েয গীতা যখন ei কথা বলেছ আtার জn হয় আর আtার মতৃযু্o হয়, েয মরেব েস আবার জn েনেব, তখন 
eiটাi হয়ত গীতার মত হেব। িকnt eটা কখনi গীতার মত নয়। ীকৃ  aজুর্নেক eকটা িবপk তকর্ িদেয় েবাঝাে ন, যিদ 
েতামার ei মত থােক, তিুম যিদ েবেদর ei মতেক aবলmন কর, তাহেলo েতামার েশাক করা uিচৎ নয়, কারণ 
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তsাদপিরহােযর্হেথর্ – eiটাi aব mািব, আtার ei রকমi হেব, গরেমর পের বৃি , বৃি র পের গরম, জেnর পর মতৃযু্, মৃতযু্র 
পর জn। যিদ eiটাi আtার srপ হয় তাহেল েশাক করার িক আেছ।  
 
 তারপর িdতীয় মতটা িক? েযটা েভৗতবাদীেদর মত, আিম িছলাম, িকভােব িকভােব িপতা-মাতার সংেযােগ আমার জn হল, 
তারপর আবার মের যাব, মরার পর সব েখলা েশষ। তখন ীকৃ  বলেছন – 
 

aবয্kাদীিন ভতূািন বয্kমধয্ািন ভারত। aবয্kিনধনােnব তt কা পিরেদবনা।।২৮।। 

 আিম জn েনoয়ার আেগ িছলাম না, মৃতযু্র পের থাকব না, মাঝখােনর ei কটা িদেনর জn eত কাnাকািট করার িক 
আেছ। মৃতুয্i যিদ েশষ কথা হয়, মৃতযু্েতi যিদ সব িকছুর পিরসমািp হেয় যায় তাহেল eত িচnার িক আেছ। জড়বাদীেদর eiটাi 
মত। জড়বাদীেদর যিদ p  করা হয় মতৃযু্র পর যিদ িকছুi না থােক তাহেল আtহতয্া কের িনেলi েতা হয়, তখন জড়বাদীেদর 
কােছ সমsা হেয় যায়। েয েলাকটা মৃতুয্পথ যাtী িকছু িদেনর মেধয্ মরেত চেলেছ, aথচ যntণায় ছটফট করেছ তােক েকন 
iে কশান িদেয় েমের েফলা হে  না। যত বুেড়াবুিড় আেছ তােদর বাঁিচেয় েরেখ িক হেব, সবাiেক েমের দাo, েতামরাiেতা বলছ 
আমরা জেnর আেগ aবয্k িছলাম, জেnর পেরo aবয্k থাকব, মাঝখােন কেয়কিট বছেরর জn বয্k থাকিছ। যিদ তিুম েমেন 
নাo ei পৃিথবী কেয়ক শত েকািট বছর আেগ জn িনেয়েছ আবার ভিব েত কেয়ক শত েকািট বছর থাকেব, আর মাঝখােন তুিম 
eকশ বছেরর জn পৃিথবীেত eেসছ, েতামার িক grt আেছ eখােন তাহেল। aজুর্নেক eiটাi ীকৃ  বলেছন – aজুর্ন তুিম যিদ 
েভৗতবাদীেদর ei মতেকo gহণ কর তাহেলo েতা েতামার িচnা করার িকছু েনi, িমিছিমিছ েকন েশাক কের েভে  পড়ছ। আর 
যিদ তুিম েবদবাদী হo তাহেল জn মৃতুয্ েতা হেতi থাকেব, সবাi eকিদন মরেব সবাi আবার জn েনেব, eেত েশােকর িক 
আেছ। িকnt তিুম যিদ েবদাnবাদী হo, তাহেল েজেন নাo আtাi eকমাt আেছন, আtা aনn, আtা ছাড়া আর িকছু েনi। 
েতামােক েকান eকটা মতেক েতা মানেত হেব। েয মতটাi তিুম gহণ কেরা না েকন, েকান িদক িদেয়i েতামার েশাক করা uিচৎ 
নয়। aজুর্ন আর আমােদর সমsা হে  আমরা েভৗতবাদীo নi, েবদবাদীo নi আর েবদাnবাদীo নi, ei কারেণi আমােদর eত 
ক । sামীজী বলেছন – যিদ িঠক িঠক নািsক েকu েথেক থােকন হাজার মাiল পািড় িদেয়o তােক েদখার জn আিম যাব। 
আসেল িঠক িঠক নািsকo েকu হেত পারেব না। েয নািsক েসo মৃতযু্েক ভয় পায়, েকন ভয় পােব েস, েসেতা িব াস কের আেছ 
েয তার জnটা হে  by chance , মৃতযু্র আেগo েস aবয্k িছল মৃতযু্র পেরo aবয্k থাকেব, তাহেল মতৃযু্েক েকন ভয় পাে ? 
eর েকান utর েনi। 

 ২৫েশ জুলাi, ২০১০ 

 gpেpস মেত আজ হে  grপূিণর্মা, িকnt িবশুdিসdাn মেত আগামীকাল grপূিণর্মা, আগািমকালi েবলুড় মেঠ grপূিণর্মা 
পালন করা হেব। grপূিণর্মার uপর pথেম d-চার কথা আেলাচনা কের মলূ আেলাচনার জn গীতােত pেবশ করব।  
 

grপূিণর্মা পালেনর pথা আমােদর পরmরােত কেব eবং েকাথা েথেক শুr হেয়েছ বলা খুব মুশিকল। ভারেতর aেনক 
িকছুi েযমন আমােদর পরmরা েথেক হািরেয় েগেছ, eটাo িঠক েসiভােবi হািরেয় েগেছ েয কেব েথেক grপূিণর্মা uদযাপেনর 
pথা শুr হেয়িছল। ভারেত েয েকান িজিনেষর পরmরাটাi হে  মুখয্, তার iিতহাস, তার ৈবjািনক বয্াখয্া, যুিk েকাথায় িনেয় 
যােব েসটার েকান grt েনi, eখােন পরmরাটাi হে  pধান, পরmরােত িক বলেছ েসটাi সবাi gহণ কের, তুিম েকাn  পরmরা 
েথেক eেসেছ, তুিম েকাn   সmpাদােয়র েসটােকi সবাi grt েদেব। যার জn শ রাচাযর্ tেয়াদশ aধয্ােয়র ভাে  বলেবন েয, 
সmpদায়i হে  সব, েয aসmpদায়, সmpদায় িবদয্া যার েনi, gr-িশ  পরmরায় েয িশkা পায়িন তার কথার েকান মলূয্ েনi। 
েস যিদ সব শাst জােন, েবদ, uপিনষেদর uপর পুেরা দখল থােক তবুo তার কথা gহণ করেব না।  
 
 সmpদায় িবদয্ার মেত আজ হে  বয্াসেদেবর জn। িহnd ধেমর্র দশর্েনর সবর্েkেt বয্াসেদেবর pচুর aবদান। িতিন 
মহাভারত ভাগবত রচনা যা করার কেরেছন, eছাড়াo বলা হয় আমােদর আঠােরািট পুরান িতিনi নািক রচনা কেরেছন, তdপির তারঁ 
চার জন িশ েক িদেয় েবেদর িবভাজন কিরেয়েছন। আজেক আমরা েবদাn বলেত যা বুিঝ, ei েবদাnেক িঠক িঠক pিতি ত 
কেরেছন বয্াসেদব। তাঁর সব েথেক বড় কাজ হে  bhসূt রচনা। bhসূেt ৫৫৫িট সূt আেছ, eর pথম সtূ হে  ‘aথােতা bh 
িজjাসা’ eখন আমরা bh িজjাসা িনেয় আেলাচনা করেত যাি ।  
 

ঠাkেরর আগমেনর পর eত al সময় aিতবািহত হেয়েছ েয, কথামৃত বা sামীজীর দশিট রচনাবলীেত যা মূল বkবয্ 
আেছ তােক িনেয় eখনo েকান p  oঠা শুri হয়িন। যখন ঠাkর sামীজীর দশর্নেক িনেয় p  uঠেত শুr হেব, তখন েকu 
বলেবন েয ীরামকৃ  কথামেৃতর বkবয্ হে  ei। যখন েকান দশর্নেক িনেয় pে র utর িদেত হয় তখন েসi utর eক, di, 
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িতন, চার কের যথাযথ পdিতেত বলেত হয়। েবদ uপিনষেদর িক বkবয্ িঠক িঠক পdিতেত eটা েকাথাo আেগ বলা িছল না। 
বয্াসেদব েবদ uপিনষেদর বkবয্েকi সািজেয় gিছেয় snর কের bhসূt রচনা করেলন। পরবিতর্ কােল আবার bhসূt িক বলেত 
চাiেছ েসটােক েবাঝােত িগেয় শ রাচাযর্ আবার bhসূেtর ভা  রচনা করেলন। শ রাচাযর্ bhসূেtর ভাে  িক বলেত চাiেছন তার 
uপের আচােযর্র পরবিতর্ কােল যাঁরা eেসেছন তাঁরা িবিভn ভােব বয্াখয্া কের যাে ন।  
 
 ভারেতর ধেমর্র pাণেকnd েবদাn বলেত যা বুিঝ, তার সবর্েkেt বয্াসেদেবর িবরাট aবদান পিরবয্াp হেয় আেছ। আজেক 
েবদেক সাজান েগাছান aবsায় পাি , ei সাজান েগাছানর কাজ বয্াসেদব কের েগেছন। ভারেতর আপামর সাধারণ মাnেষর 
সামিgক ধমর্ পুেরাটাi েপৗরািনক কথা o কািহনীর uপর দাঁিড়েয় আেছ, ei েপৗরািনক কথা o কািহনী যা িকছু আেছ সবটাi 
বয্াসেদেবর সৃি । মহাভারেতর যা িকছু ভাবধারা, সামািজক িনয়ম-কাnন, আজেকo যা আমরা anশীলন কের যাি , eo 
বয্াসেদেবর ৈতরী। আর িহndধেমর্র েয দশর্ন, েবদাn, েসটাo বয্াসেদেবর রচনা। eকজন মাnেষর পেk eত িকছু করা সmব িকনা 
েসi বয্াপাের আমােদর সবারi সেnহ হয়। আkিরক aেথর্ যিদ িহেসব করা হয় েয, eকজন মাnষ তাঁর জীবdশায় eতgেলা কাজ 
করেত পােরন িকনা তাহেল িহেসেব গরিমল হেয় যায়, ei বয্াপাের িকছু মnবয্ করা আমােদর পেk সmবo নয়, uিচতo নয়, 
হয়েতা করেতo পােরন। িকnt পরবিতর্ কােল যাঁরাi মূলয্বান িকছু রচনা কেরেছন েসটাi বয্াসেদেবর নােম aপর্ণ কের িদেয় েগেছন।  
 
 েবলুড় মেঠর সnয্াসী েথেক শুr কর সব ভkরা সব িকছু করার পর বেলন ‘জয় grমহারাজ জী িক জয়’, eiটাi 
আমােদর রীিত হেয় েগেছ। যা িকছুi করা েহাক সব িকছুেতi grমহারােজর নােম, মােন ঠাkেরর নােম uৎসগর্ কের েদoয়া হয়। 
পেরর িদেক যাঁরাi েয আসেন আসীন হেয় েবদাn সmেn বয্াখয্া করেতন েসi আসনেক বলা হ্ত বয্াসপীঠ। eখনo িহnী a েল 
utরাখেN েবদাn বয্াখয্ার করার আেগ িজেjস কের আজেক বয্াসপীেঠ েক বসেবন, eটা বলেবন না েয আজেক েক বkবয্ 
রাখেবন। বয্াসপীঠাসীন েক হেবন বলা মােন, gr েসi eক, সি দানni gr, িঠক েতমিন বkা eক, বয্সেদবi বkা। বাকীরা 
বয্াসপীেঠ আেরাহণ কের েবদাn দশর্নেক pচার কের যাে ন।  
 
 েসi বয্াসেদেবর আজ জnিতিথ। ীকৃ  হে ন বয্াসেদেবর সমসামিয়ক, krেkেtর যুেd যখন ীকৃ  aজুর্েনর সারিথ 
হেয় যুdেkেt aবsান করিছেলন, েসi krেkেtর পােশi বয্াসেদেবর kিঠয়া িছল। বয্াসেদেবর জnিতিথেক তাঁর িশ রা হয়েতা 
পালন করেতন, িকnt পরবিতর্ কােল সnয্াসীেদর মেধয্ grপূিণর্মা পালন করাটা খুব pচিলত হেয় যায়। মজার বয্াপার হে  
grপূিণর্মা িকnt গৃহেsর আদশর্ uৎসব নয়, eটা পুেরাপুির সnয্াসীেদর uৎসব। গৃহsেদর হাজারটা uৎসব পালন করেত হয়, তার 
েচেয় বড় কথা হে  তােদর kলgr pথােত চলেত হয়। kলgrেত নানান রকেমর মত আেছ, আবার eেকক a েল eেকক 
রকেমর মত। eক বাংলােদেশi কত রকেমর মেতর pচলন, েকাথাo ৈব ব মেত চলেছ, েকাথাo শাk বা তnt মেত চলেছ, েকাথাo 
ৈশব মত আবার েকাথাo েপৗরািনক মত চলেছ, eখন সব মেতর grরাo আলাদা আলাদা uৎসেবর িবধান িদে ন। 
 
 িকnt রামকৃ  মঠ িমশন েথেক যাঁরা দীkা িনেয়েছন বা িনে ন বা েনেবন তাঁেদর সবার কােছ sামী বীের রানnজী gr 
িকনা, িকংবা sামী আtsানnজী gr িকনা eটা েকান ধতর্েবয্র মেধয্i পেড় না। যাঁরাi eখান েথেক দীkা িনে ন তাঁেদর কােছ 
বয্িk grেত িকছু আেস যায় না, সবাi েসi eকi i মnt েদেবন, eকi পdিত বেল েদেবন, সবi eক। কারণ রামকৃ  মঠ 
িমশেন gr হে  স , eখােন sামী আtsানnজী বা sামী গহনানnজী gr নন, gr হে  রামকৃ  স , eখােন pেতয্কিট 
সnয্াসীi আমােদর gr। েসiজn কাrর মেন যিদ ধেমর্র বয্াপাের েকান িজjাs থােক তখন তােক বলা হয় grর কােছ p  কের 
মেনর সংশয় িমিটেয় িনেত হয়। িকnt eখন grেক েকাথায় পােব, grর eকটু দশর্েনর জni িক িবশাল লাiেন দাঁিড়েয় aেপkা 
করেত হয়। আর gr eখন নbুi বছর পার হেয় েগেছন, কিদন আর ei শরীের থাকেবন। িকnt তারপর কার কােছ যােব? তখন 
সnয্াসীেদর কােছ েযেত বলা হয়। রামকৃ  সে র মূল আধয্ািtক িভিt হে  eকটাi, েসটা হে  সি দানni gr। gr েক? 
সি দানn। তাহেল sামী আtsানn বা sামী গহনানnজী eনারা েক, eনারা হে ন ছােদ আকােশর জল পড়েছ, েসi জল িসংহ, 
হািত, বােঘর মখু লাগােনা পাiপ িদেয় েযমন জল পড়েছ, eনারাo িঠক েসi রকম, েসi সি দানেnর শিk তাঁেদরেক আধার কের 
স ািরত হে , eর বাiের আর িকছু েনi।  
 
 গীতার eক জায়গায় শ রাচাযর্ তাঁর ভাে  বলেছন, eত েয সাধনা আেছ, ৈবিদক মেত, েবদাn মেত সাধনা আেছ, 
েপৗরািনক মেত, ঐিতহািসক মেত সাধনা আেছ, তnt মেত সাধনা আেছ, িকnt শুধু গীতােতi গেড় pেতয্ক চারেট ে ােকর পেরi 
eকটা নতনু সাধনার কথা বেল িদে ন। আর সাধনােত িক িক আমােদর করেত হেব, িক িক আমােদর িনয়ntণ করেত হেব eেদর 
মেধয্ যিদ েযাগসূt খঁুজেত যাi তাহেল মাথা ঘুের যােব। সাংখয্ মেত eক রকম, েযাগ মেত আেরক রকম, েবদাn মেত an রকম, 
eiেতা েছাT জীবেন, eiটুk জীবেন eত িকছু করেব কখন। ei বয্াপারটােকi সহজ ভােব বলেছন, আমার হােত হয়েতা eকটা 
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িবরাট সmিt eেস েগেছ, eকশ eকেরর মত জিম। েসi জিমেত জ াল আর জ েল ভিতর্ হেয় আেছ। eখন যিদ eকিট eকিট 
কের গাছ কাটেত থািক তাহেল েতা বুেড়া হেয় যাব সব গাছ আর জ ল কাটেত কাটেত। িকnt সহজ পথ হে  আgন লািগেয় 
েদoয়া, ঐ আgনi সব জ ল কেয়ক ঘন্টার মেধয্ পুিড়েয় েশষ কের েদেব। আচাযর্ শ র ei আgন লাগােনার কথা বলেছন। 
িকভােব আgন লাগােনা যােব? eকিট যিদ সাধনা করা হয়, ঐ eকিট সাধনােত পুেরা জ ল ছাi হেয় যােব। eকটা eকটা কের 
শম, দম, uপরিত, িতিতkা, যম, িনয়ম, আসন, pতয্াহার eসব িকছুi করার pেয়াজন হেব না। খুব সহজ সাধনা, বলেছন যিদ 
েকu মৎপরঃ হেয় যায়। গীতােত মি t আর মৎপরঃ ei dেটা শb বারবার আসেব। মি tঃ শbটা কম আসেব িকnt মৎপরঃ 
aেনক বার আসেব। মৎ মােন আিম, eখােন আিম মােন ীকৃ । যিদ েকu মেন কের ীকৃ i হে ন পরমাtা, েসi পরমbh, ei 
েবাধ যার পাkা হেয় েগেছ বাকী সব িকছুi তার হেয় যােব। ei কথা বেল আচাযর্ আেরকটা লাiন েযাগ করেছন, আিম েসi 
ঈ েরর সে  eক। আমােদর eখােন যারা ীরামকৃে র ভk, তােক pথেম মানেত হেব জগেত eমন িকছু েনi েযটা ীরামকৃে র 
েথেক ে । েস েয েকান িজিনষi েহাক না েকন, ei িবে  eকজন মহা snরী থাকেত পাের, আমার িচt তার rেপ েলেগ 
থাকেত পাের, তা থাkক, eেক েকাথাo আচাযর্ িনেষধ করেছন না। টাকা পয়সা েরাজগার করার িবরাট i া, তা থাkক, েভােগর 
pচN i া আেছ, তাo থাkক, েকান asিবধা েনi, িকnt আিম িক মানিছ েয ীরামকৃ  ei সব িকছুর েথেক uপের। eকটা 
জায়গায় আচাযর্ শ র বলেবন, ei েয মহােভাগী, যার মনটা eকটা েমেয়র pিত পেড় আেছ, িকnt েসo জােন িশব হে ন ei 
েমেয়টার েথেকo uপের। eখন eকজন যিদ বুেঝ েনয় েয, িব ু হে ন সেবর্াপির পরঃ, সব িকছুর uপের, eটা হে  pথম শতর্, 
িdতীয় শতর্ হে  আিম তাঁর সােথ aিভn। ei কথাi ঠাkর বলেত িগেয় বলেছন – তাঁর pিত eকটা ভাব aবলmন করেত হেব। 
িকভােব েসi ভাবটা আিম আনব েসটার েকান grt েনi, আিম তাঁর সখা, আিম তাঁর দাস, আিম তাঁর সnান, েয ভাবi aবলmন 
কির না েকন তােত েকান িকছুi যায় আেস না, িকnt আিম তাঁর সােথ aিভn, েযমন মা সnােনর সােথ aিভn, দাস pভুর সােথ 
aিভn, সখা সখার সােথ aিভn, eiটাi আমার pকৃত বয্িkt। আিম ীকৃে র সােথ eক, আিম ীরামকৃে র সােথ eক ei 
ভাবটােক জাgত করেত হেব।  
 
 কথামৃেত ঠাkর বলেছন – পাকা ভিk না হoয়া পযর্n শােstর কথা ধারণা হয় না। eর uদাহরণ েটেন বলেছন েযমন কাঁেচ 
কািল না লাগােল ছিব পেড় না। পাকা ভিkটা িক? আিম েতামার সােথ aিভn, eiটাi হে  পাকা ভিk। ei পাকা ভিk যিদ হেয় 
যায় তাহেল বািক সব িকছু খেস পেড় যােব। েবদাn মেত pথম যখন েকu সাধনার পেথ নােম, তখন তাঁর কােছ পরমbh েকাথায়, 
িনg র্ণ িনরাকার, eমনিক যিদ সgণ সাকারo যিদ হয়, তােদর কােছ েতা েকান ধারণাi েনi bh বলেত িক বলেছ, আমােদর মত 
সাধারণ েলােকরা যখন দীkা িনেয় জপ ধয্ান শুr করিছ তখন েতা আমােদর ধারণােতi েনi ঠাkর বলেত িক েবাঝাে , ঠাkেরর 
eকটা ছিব বা মিুতর্ আেছ, বয্s  ঐটুki, তারপের আর িকছiু ভাবনােত েনi। েসখােন আচাযর্ শ র বলেছন, iে র সে  eক হেয় 
েযেত। িকnt মুেখ েয যাi বলুক ei eক ভাবাটা সmবi নয়। তখন মাnষ তার পেk েযটা সহজ হেব েসi রকম িকছু eকটা 
েখাঁেজ। gরেদব বেল িদেয়েছন – ধয্ােন েদখিব gr আর i  eক। আবার আমােক েদখেত হেব আিম আর i  eক, েসটা হে  
না। েসiজn সবার আেগ ভাবেত হয় আিম আর gr eক, grর সে  ei সmকর্টা আেগ করেত হয়। আমার যা িকছু সবর্s আেছ, 
েদহ মন, বুিd egেলা grর সােথ eক। eেত eকটাi sিবধা, ভাব ধারণা করেত sিবধা হয়, তাছাড়া আর িকছু না।  
 
 েবেদর েয ঋচাgেলা আেছ, তাঁেদর eকবার খুব iে  হেয়িছল ভগবানেক নরrেপ আsাদন করার। তখন ভগবান েবেদর 
ঋচােদর বলেলন, িঠক আেছ েতামরা সবাi বৃnাবেন চল, েসখােন আিম নরলীলা করব, oখােন েতামরা যখন েগািপ হেয় জn েনেব 
তখন আিম েতামােদর সােথ লীলা করব। বেল নািক, েবেদর যত ঋচা আেছ তাঁরাi িদবয্rেপ সব েগািপ হেয় বৃnাবেন শরীর ধারণ 
কেরিছেলন। বাlীিক রামায়েণ আেছ েয, ীরামচndেক িব ািমt ঋিষ যত ast িদেয়িছেলন eেদর pেতয্করi eকিট িদবয্ সtা িছল। 
েসi রকম েবেদর যত ঋচা বা মnt আেছ eেদরo সবাiর eকটা িদবয্ সtা আেছ, তারাi সব বৃnাবেন েগািপ rপ ধারণ কের জn 
gহণ কের ীকৃে র সােথ লীলা কেরিছেলন। েবেদর েয ঋচা তাঁেদরo iে  হেয়িছল েয ভগবােনর েয মানবrপ েসi rেপর সােথ 
লীলা কির। যাঁরা ভk, যাঁরা eখােন শাst aধয্য়ণ করেত আসেছন, তাঁরা েয ei জেni pথম ভk হেয়েছন তােতা নয়। aেনক 
জেnর সাধনা িছল বেলi আজেক eত দূর তাঁরা েপৗঁেছেছন েয, ছুিটর িদন, বৃি  পড়েছ, েকাথায় বািড়েত খাoয়া দাoয়া কের eকটু 
আরাম কের ঘুেমােবন, তা না কের, বাস েTন পােl পােl dপুর েবলা েবলুড় মেঠ চেল আসেছন eকটু শাst aধয্য়ণ করেত। 
শােstর pিত ei িন া বা আgহ eটা eক জেnর সাধনােত হয় না।  
 
 eখন যখন িসিdর aবsা হেয় েগল, তখন pথেম jান হেব। িকnt ei jান লাভ কেরi সাধক শািn পায়না, পূণর্ তিৃp 
aধরাi েথেক যায়। ঠাkর বলেছন ঈ েরর িচnা করেল িক হেব, ঈ েরর jান লাভ কের িক হেব, ঈ েরর সাkাৎ দশর্ন করা চাi, 
তাঁর সােথ কথা বলা চাi। ঠাkর বলেছন, ঈ েরর যখন সাkাৎ দশর্ন হেব তখন তাঁর হাত পা িটেপ িটেপ েদখেত হেব। ঈ েরর 
সাkাৎo না হয় হেয় েগল, িকnt নরrপ েতা হল না, ঈ েরর েয সাkাৎকার হেব েসেতা ভাবrেপ হেব নরrেপ েতা হেব না। যাঁরা 
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ভk তাঁরা ঈ েরর নরrপেক েদখত চান। িকnt aবতার েতা বার বার আসেবন না। তাহেল ভk ঈ রেক নরrেপ িক ভােব আsাদ 
করেব? তখন িযিন gr আেছন িতিন েদহধারী িকনা, তাঁেক ঈ েরর নরrেপ েদখার কথা বলা হয়। ঠাkর বলেছন আিম eকেঘঁেয় 
হব না। আিম সমািধেতo তাঁর দশর্ন করব, েচাখ খুেলo তাঁেক দশর্ন করব, িচnােতo দশর্ন করব আর সাkাৎ দশর্ন করব। আমার 
iে  হেয়েছ তাঁেক খাoয়ােবা েশাoয়ােবা, আমার iে  হেয়েছ তাঁেক সাজাব, eটাo করব oটাo করব। েসiজn আমােদর বলা 
হয় grেক সি দানn rেপ েদখেত।  
 
 sামী বীের রানnজী যখন রামকৃ  মঠ িমশেনর aধয্k িছেলন, িতিন েদখেলন রামকৃ  িমশনo ৈব ব সmpদােয়র মত 
হেয় যাে , সবাi েয যার grেক িনেয় uৎসব শুr কের িদেয়েছ। রামকৃ  মঠ িমশেনর ei ভাব নয়। যার যার grেক িনেয় 
uৎসব করাটােক বn করার জn pভু মহারাজ (sামী বীের রানnজী) grপূিণর্মার িদনটােক েবেছ িনেয় িঠক কের িদেলন ei 
িদনটাi হেব আমােদর সব grেদর জnিদন। pভু মহারাজ িতিন িনেজর জnিদন কাuেক কখনi জানেত েদনিন, পেরর িদেক 
িকভােব িকভােব eকজন েজেন িগেয়িছেলন, েসi েথেক পের iদািনং কােল সবাi েজেন েগেছ। যারা eকবার ীরামকেৃ র খাতায় 
নাম িলিখেয় িদেয়েছ, িবেশষ কের grsােন, তােদর সবার grর eকটাi জnিদন, grপূিণর্মা, বয্াসেদেবর জnিদন। সব নদীর জল 
যখন সমুেd িমেশ েগল তখন সব জেলর eকটাi পিরচয়, সমুd, আর েকান পিরচয় েনi। রামকৃ  মঠ িমশেনর িঠক িঠক ভাব 
eiটাi। েকান gri আলাদা ভােব আমােদর কােছ pধান নয়। সবার gr eখােন েসi eকজন ীরামকৃ , ঠাkর। eখন 
ীরামকৃে র জnিদনi আমােদর কােছ িঠক িঠক grবার। িকnt মাnষ eকটা িনিদর্  িদনেক চায় িনেজর grেক sরণ করেত, 

েসiজn grপূিণর্মার িদনেক ei বয্াপাের িনিদর্  কের েদoয়া হল। িকnt তা সেtto সব ভkরাi grপূিণর্মাo করেছ আবার িনেজর 
grর জnিদনo পালন করেছ।  
 
 grপূিণর্মার মাহাtয্ আর তাৎপযর্ হে , মাnষ ভগবানেক, aবতারেক, bhjান, আtjান, েযটাi েহাক, লাভ করার জn 
যখন পেথ েনেমেছ, েসi পেথ তােক িযিন নািমেয়েছন, তাঁর pিত িনেজর কৃতjতা jাপন। কবীর দাস খুব বড় সাধক িছেলন, িতিন 
বলেছন, gr আর েগািবn যিদ dজেনi সামেন দাঁিড়েয় থােকন তাহেল কােক আেগ pণাম করেব? বলেছন grেকi আেগ pণাম 
করেব। েকন? কারণ gri েগািবnেক িচিনেয় িদেয়িছেলন, gr না িচিনেয় িদেল েতা েগািবnেক িচনেতi পারতাম না। ei ভাবটার 
েবিশর ভাগটাi আেস কৃতjতা েথেক। 
 

িdতীয় কথা হে , gr আর েগািবn eক, িযিন সি দানn িতিনi gr। grেক যিদ সি দানn rেপ েদখা হয় তার ফল 
িক হেব? ীরামকৃ  ভগবান, িতিন নরrপ ধারণ কেরিছেলন। ীরামকৃ  শরীর aেনক িদন হেয় েগেছ চেল েগেছ। আবার যিদ িতিন 
aবতার হেয় আেসন, তখন তাঁেক িচনেত পারব িকনা বলেত পারিছ না। ীরামচndেক কজন িচেনিছেলন, ীরামকৃ েকi বা তাঁর 
জীবdশায় কত জন িচনেত েপেরিছেলন। িকnt eখন রামকৃ  মেঠর pচােরর ফেল জানাজািন হেয় েগেছ, ঠkেরর কথা pচার হেয় 
েগেছ। রামকৃ  িমশেনর স gr আেছন, িতিন দীkা েদন। eখন oনােক যখন জানা হেয় েগল তখন আমরা তাঁেক dা jাপন 
করলাম, eiটাi হে  মলূ কথা।  

 
ঐিতহািসক িদক েথেক, বয্াসেদেবর জnিতিথ বেল ei িদনটােক grপূিণর্মা rেপ পালন করা হয়। শাst বয্াখয্ািদ িযিন 

কেরন তাঁেক বলা হয় িতিন বয্াসপীেঠ বেস আেছন। eiটাi হে  grর পিরচয়। সিতয্ কথা বলেত িক, সnয্াসীেদর জn েকান 
uৎসেবর কথা বলা েনi, eমনিক মুিতর্পূজারo েকান িবধান েনi সnয্াসীেদর, িকnt ei grপূিণর্মাi eকমাt েযখােন সব িকছু 
eকাকার ভােব িমেলিমেশ করা হয়। সমােজর gr হে  সnয্াসী সmpদায়, তাi পেরর িদেক সাধারণ ভkরা সnয্াসীেদর িনেয়i 
grপূিণর্মা পালন করেত শুr করেলন। eখনo grপূিণর্মার িদন utরকাশীেত েচনা পিরচেয়র িকছু থােক না, সnয্াসীেক েদখেলi 
পুেরা শহেরর েলােকরা বা া েথেক বুেড়ারা েদৗেড় আেস pণাম করেত। eেদর কােছ grপূিণর্মা মােন সা ািতক বয্াপার, জাতীয় 
uৎসেবর মত হেয় েগেছ।  

 
মূল কথা হে  সি দানni gr। িকnt মাnষ ভগবানেক নরrেপ আsাদন করেত েবিশ i কু। তখন বলা হেয় েতামােক 

িযিন আধয্ািtক পেথ নািমেয়েছন, িযিন েতামােক ঈ র সাkাৎকােরর uপায় জািনেয় িদেলন িতিনi েতামার gr আর েসi 
সি দানni ei gr rেপ েতামােক পথ েদখাে ন। gr হে ন নরrপধারী, grর মধয্ িদেয়i তুিম েতামার বাি ত আক া 
ঈ েরর নরrপ আsাদন কের নাo। grপূিণর্মার মূল ভাব eiটাi। 

 
 eবাের আমরা মলূ আেলাচনা গীতার কথা শুr করিছ। আtতেttর বয্াখয্া করেত িগেয় ভগবান আtার srেপর s  
সংjা ঊিনশ আর kিড় ei dেটা ে ােক িদেয়েছন, ei dেটা ে াক আবার গীতার ে াকi নয়, কেঠাপিনষেদর ে াক। আরo েজার 
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েদবার জn বয্াসেদব rিত েথেক ei dেটা ে াক িনেয় বলেত চাiেছন েয গীতােত যা বলা হে  rিতo ei eকi কথা বেল 
েগেছ, যিদo আমরা বিল ভগবান ীকৃ  িনেজর মুেখ গীতার uপেদশ িদেয়েছন। 
 gr বা আচােযর্র মেুখ যতkণ শাst বণ না করা হে  ততkণ কখনi শাst েবাঝা যােব না। েযমন aেনেক বেলন েয, 
গীতা কেঠাপিনষদ েথেক ে াক তেুল eেনেছ, আবার aেনেক বেলন কেঠাপিনষদi গীতা েথেক ে াক িনেয় eেসেছ। pথেম pমাণ 
করেত হেব েয গীতা পের কেঠাপিনষদ আেগ। aথচ শ রাচাযর্ তাঁর ভাে  পির ার কের বলেছন গীতার যা বkবয্ uপিনষেদরo 
িঠক eকi বkবয্। eটােক েদখােনার জn গীতা uপিনষদ েথেক dেটা ে াক িনেয় eেসেছ। িঠক েসi রকম প দশ aধয্ােয় েয 
a t বৃেkর কlনা করা হেয়েছ েসটাo কেঠাপিনষদ েথেক েনoয়া হেয়েছ। আমরা যখন েকান িবষেয়র uপর pবnািদ িলিখ তখন 
আমােদর বkবয্েক pিতি ত করার জn anাn বi বা pবn েথেক udৃিত িদেয় বিল েয sামীজীo ei কথা বেলেছন। েযমন বলা 
হল, িঠক িঠক ভিk যিদ না হয়, মন পির ারা যিদ না হয় শােstর কথা ধারণা করা যায় না। িকnt ei বkবয্েক সবাi নাo মানেত 
পাের, তখন যিদ বলা হয় ঠাkর কথামৃেত িঠক ei কথাi বেলেছন, তখন ei বkবয্ pিত া েপেয় যােব, আর কাrর িকছু বলার 
থাকেব না। েয েকান বkেবয্র েপছেন যিদ চাপরাশ না েথেক েসi বkেবয্র েকান দাম থােক না। আমােদর িনজs কথার েকান দাম 
েনi, কারণ আমরা েতা আর আtjানী নi, ঠাkেরর pেতয্কিট কথার eকটা aপিরসীম মূলয্ আেছ, কারণ ঠাkর হে ন আtjানী। 
যখনi েকu েকান নতুন দশর্েনর মতেক দাঁড় করােবন তখন েসi মতেক oজন েদoয়ার জn বড় eকজেনর কাছ েথেক চাপরাশ 
িনেয় আসেত হেব, হয় গীতা েথেক নয়েতা uপিনষদ েথেক, নয়েতা ঠাkেরর কথা েথেক। যখন গীতা েলখা হেয়িছল তখন eর বড় 
চাপরাশ িনেয় আসা হেয়েছ uপিনষদ েথেক। eখন েতা গীতা যা বেলেছ েসটাi েশষ কথা বেল সবাi eক বােকয্ sীকার কের 
িনে ।  
 
 eরপর ীকৃ  aজুর্নেক খুব grtপূণর্ কথা বলেছন, aজুর্ন েতামােক আtার বয্পাের aেনক কথাi বলা হল, কতর্া কমর্ o 
িkয়ার সােথ আtার েকান সmকর্ েনi। জগেত dেটা িজিনষi আেছ, কতর্া আর কমর্ েযটােক বলা হে  যুsদ্  asদ্  pতয্য়, pতয্য় 
হে  েবাধ। েযমন আমার আিম েবাধ আেছ, আমার েবাধ আেছ eটা েবাতল। আমার আিম েবাধটা হল asদ্  pতয্য়, আর ei 
েবাতল আেছ, eখােন যা িকছু আেছ ei েবাধটা হে  যুsদ্  pতয্য়। েসi রকম আপিন আপনার কােছ হে ন asদ্  pতয্য় আর 
আিম আপনার কােছ যুsদ্  pতয্য়। ei asদ্  আর যুsদ্  pতয্েয়র সােথ যুk থােক কতর্া, কমর্ আর িkয়া। ei িতনেট িজিনষেক 
িনেয়i জগৎ চলেছ। ei জগেত যা িকছু আেছ eর সব িকছুi হয় asদ্  pতয্য়, আিম আিছ আর তা নাহেল যsুদ্  pতয্য়, জগৎ 
আেছ। সবাi িনেজ আেছ আর তার সামেন জগৎ আেছ। ei েবাতলটা আমার কােছ Obj ect , কমর্, আর আিম হি  Subj ect , 
কতর্া। যিদ েবাতেলর েবাধ শিk থাকত তাহেল আিম েবাতেলর কােছ কমর্ হেয় েযতাম েবাতল হেয় েযত কতর্া। যখন কতর্া কেমর্র 
uপর েচেপ যায় তখন হয় িkয়া। আিম আিছ আর rিট আেছ, আিম যখন rিটেক ধের েখেত যাি  তখন িkয়ার জn হে । মােন 
কতর্া যখনi কেমর্র uপর েচেপ যায় তখনi িkয়া শুr হয়। বলেছন, আtার কােছ egেলা েকান asদ্  pতয্য়o নয় যুsদ্  pতয্য়o 
নয়, কতর্াo নয় কমর্o নয়। আবার কখন কতর্া আর কখন কমর্ হেব তাo না, আtা কতর্া আর কেমর্র পাের। eর ফলsrপ আtার 
uপের েকান িkয়া করা যায় না। ei gােশ জল ভরা েযেত পাের, gােশ জল থাকেল জলটােক েফেল েদoয়া েযেত পাের, আবার 
gাশেক েভে  েদoয়া েযেত পাের, gাশেক িনেয় যা খুিশ করা েযেত পাের, কারণ gাশটা কমর্। আtা েযেহতু কমর্ নয় কতর্া নয়, তাi 
আtার uপর েকান িkয়া হয় না, eটা আমরা েকাথা েথেক জানিছ? শাst েথেক। েকu বলেত পাের আিম শাst মািননা। তখন বলেত 
হেব, ভাi, ধমর্ েতামার জn নয়। আবার েকu যিদ বেল ei জগেতর dঃখ যntণায় আমার pাণ েবিরেয় যাে , আিম আর পারিছ 
না, বলুন আিম িক করব? তখন তােক বলেত শুr করা হেব, আtা কতর্াo নন, কমর্o নন, তাi তাঁর uপর েকান িkয়া হয় না। ei 
কথা শুেন েস িকছু না বুঝেত েপের আবার মাথায় হাত িদেয় বসেব। তখন তােক বলা হেব, ভাi আেগ সাধন ভজন কের ভিk লাভ 
কের eেসা তখন ei কথার ধারণা করেত পারেব। eiজn বলা হয় ধমর্ তােদরi জn যারা সংসার jালায় দg হেয় jেল পুেড় 
িগেয় আতর্নাদ কের বলেব আমােক রkা কrন, আপিন আমােক যা বলেবন আিম তাi শুনব o করব। ei aবsায় না েগেল ধমর্ 
িঠক িঠক শুr করা যায় না।  
 

ei ধমর্ লােভর েpরণােক আ য় কের যখন eেগােত শুr কের তখন eেগােত eেগােত eকটা aবsায় িগেয় পির ার 
েবাধগময্ হয় েয gr যা বেলিছেলন িঠক তাi হে । তখন িনেজi বুঝেত পারেব, েকu কাuেক eেস uপলিb কিরেয় িদেত পারেব 
না, কারণ সমsা হে  eটা sসংেবদয্। িনেজর সnানেক যতi েsহ কrক, যতi ভােলাবাsক, যখন বা ার জn খাদয্ ৈতরী কের 
তখন কত যt িনেয় সাবধােন ৈতরী করা হয়, ৈতরী করার পর কত সাবধােন যt িনেয় বা ােক খাoয়ােনার েচ া করা হয়, িকnt 
খাoয়াটােক হজম কের শরীরেক h পু  করেত েকান বাবা মাi বা ার হেয় কের িদেত পারেব না, বা েকi করেত হেব। েকান 
gr েকান িশে র ajান anকার দূর করেত পােরনিন পারেবনo না, িকnt ajান anকার দরূ করার রাsাটা েদিখেয় িদেয় ankল 
পিরিsিতটা ৈতরী কের িদেত পােরন। eর পর grর কথা েনoয়া, শােstর কথা ধারণা করার কাজটা িনেজেক করেত হয়। eরপের 
jান েযটা হয় েসটা eকমাt sসংেবদয্, েয জােন েসii জােন, েয বুেঝেছ েসii বুেঝেছ, আর েকu বুঝেতo পারেব না ধরেতo 
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পারেব না। uপিনষেদ আেছ, সতয্কাম যখন জ ল েথেক grর কােছ েফরত eেসেছ, gr সতয্কামেক েদেখ বলেছন – সতয্কাম 
েতামার েচহারােতা bhjানীর মত ঝকঝক করেছ। bhjানীরা নািক bhjানীেক িচনেত পােরন, হেত পাের, eটাi আমরা 
পরmরায় শুেন আসিছ। িকnt eর বাiের eটা হে  পুেরাপুির sসংেবদয্।  
 
 বলেছন আtা কমর্ নয় কারণ আtােক েছদন করা যােব না, জল dারা আdর্ করা যােব না, বাতােসর dারা শু  করা যােব 
না, আgেন েপাড়ােত পারব না, েকান কমর্i করা যােব না। আtা aিবনাশী, িবনাশ করা যায় না ei aেথর্i আtােক aিবনাশী বলা 
হে  না, আtার uপর েকান ধরেণর িkয়াi করা যায় না। শুধু নাশ করাi যােব না তা নয়, েকান কাজi করা যােব না, আিম 
বললাম িঠক আেছ আtার uপের েকান কাজ করা যােব না, আ া আtােক eকটু রঙ কের িদi, িকnt করা যােব না। আtােক রঙ 
করা যােব না, িঠক আেছ আtােক eকটু jান িদেয় িদi, আtােক eকটু লmা কের িদi। িকছুi করা যােব না। েকন করা যােব 
না? কারণ আtা িdতীয়ার কমর্ নয়। আ া কমর্ না েহাক তাহেল কতর্া হেব। িকnt আtা কতর্াo নয়, আtা েকান কাজo করেব না 
আর তার uপের েকান কাজo হেব না।  
 
 eখােন uপিsত সমsা হে  eখন যুd শুr হেত চলেছ, aজুর্ন বলেছ যুd করব না। েসi পিরেpিkেত aজুর্নেক বলা 
হে  আtা কাuেক মােরনo না আর কাrর dারা হতo হন না। েতামার সমsা হে  তুিম ভী  েdাণািদর মত grজনেদর িক কের 
বধ করেব। িকnt আtা কাuেক মােরo না কাrর dারা হতo হন না। aজুর্নেক ei কথা েকন বলা হে ? aজুর্ন তুিম আসেল েক, 
েতামার pকৃত srপটা িক eiিটেক eকটু িবচার কর েতা। িবচার করেত েগেল িতনেট মেতর মেধয্ েয েকান eকটা মত েতা 
েতামােক িনেত হেব। pথম মত হে , বাবা মার েকান eক সmেকর্ আমার জn হেয় েগেছ, েয কথা েঘার েভৗিতকবাদী, চাবর্াক, 
কমযু্িনsরা, জড়বাদীরা বেল। eখন eটাi যিদ সতয্ হয় তাহেল আিম েকাথা েথেক eলাম? েকাথাo েথেক েজেনিটক eকটা েসেলর 
সে  আেরকটা েসেলর সংেযাগ হেয় ei শরীর হেয়েছ। তখন ভগবান বলেছন েতামার যিদ eiটাi সtা হয়, িক সtা? ei শরীর 
আেছ আর ei শরীেরর মেধয্ eকটা েচতন েবাধ আেছ, তাছাড়া আর িকছুi নয়, মের েগেল সব েশষ। eকদম িঠক কথা, eেত 
েকান ভুল েনi। যিদ তাi হয়, বেল নািক ei পৃিথবী পেনেরা িবিলয়ন বছর আেগ সৃি  হেয়িছল, মােন কেয়ক শত েকািট বছর 
আেগ। আর পৃিথবী eiভােব কত িদন চলেব? বলা হয় আরo নািক কেয়ক শত েকািট বছর চলেব। eটা হে  িবjােনর মত। eখন 
পেনেরা িবিলয়ন েপছেনর িদেক আর পেনর িবিলয়ন সামেনর িদেক, মাঝখােন েতামার eকশ বছেরর aিst, তােত তুিম eেতা িচnা 
করছ েকন, d বছর পের না মের, না হয় d বছর আেগi মরেল, তােত িক আসেব যােব, ei িনেয় eত হাhতাশ করার িক আেছ, 
আর eর জn তিুম িনেজর ধমর্ ছাড়েত চাiছ েকন।  
 
 আর তিুম েতামার সtা, ৈচতn বেল িকছু েয eকটা আেছ eটােক যিদ না েমেন যিদ ভােবা িছিছ আিম িক kkর েবড়াল 
নািক, আমার েতা আিম েচতনা েবাধ আেছ। তাi যিদ মেন কের থাক তাহেল েবেদর মেত চল। েবেদর মত হে  আtা িচরকাল 
আেছন আর তার সােথ aিনতয্ জড় আেছ। আtা ei জড় েথেক পদাথর্ িনেয় িনেজর শরীর ৈতরী কের ei পৃিথবীেত eেস কমর্ 
করেত থােক, কেমর্র ফল anযায়ী েস sগর্ বা নরেক বা পশুপািখ েযািনেত জn েনয়, eiসব জায়গায় ঘেুর ঘুের কেমর্র ফল েশষ 
হেয় েগেল আবার মn  েলাক ei পৃিথবীেত জn েনয়, আবার কমর্ কের আবার sগর্ািদ েলােক যায়, ei চk চলেতi থােক, aনn 
কাল ধের চলেতi থােক। েয জেnেছ েস মরেব, েয মেরেছ েস জnােব। েবেদর ei মতটােকo তুিম যিদ মান তাহেল মৃতযু্েক 
েতামার eেতা ভয় পাoয়ার িক আেছ, মরেব আবার জnােব, আবার মরেব আবার জnােব, তুিম িচnা েকন করছ। egেলা িকnt 
গীতার মত নয়, aেনেকi ভুল কের মেন কেরন ীকৃ  যখন বলেছন তাহেল eটাi গীতার মত, িকnt ভগবান aজুর্নেক েবাঝাবার 
জn বলেছন তিুম যিদ ei মতেক িব াস কর, egেলা আদেপi গীতার মতi নয়। 
 
 eর পর তৃতীয় মত বলেছন। eiটাi হে  ভগবােনর মত, েযটা আমরা eতkণ আেলাচনা কের যাি । ei িতনেট মেতর 
েয েকান eকটা মতেক কাuেক না কাuেক িনেত হেব। িকnt তুিম যিদ jানীর মত নাo, েবদােnর কথা বল, তাহেল আtার িক 
sভােবর কথা বলেছ েবদাn? আtা কতর্াo নন কমর্o নন, কতর্া আর কমর্ না হoয়ােত আtার uপর েকান ধরেণর িkয়াo হয় না 
কাrর uপর আtা েকান িkয়াo কেরন না।  েসi আtােত যিদ েতামার িব াস থােক তাহেল তিুম কাuেক মারছ না, েতামােকo 
েকu মারেছ না, eত িচnার িক আেছ যুd করাi eখন েতামার eকমাt কতর্বয্।  
 
 eর আেগ aজুর্ন বলেছন িশ েsহহং শািধ মাং tাং pপnm । আিম আপনার িশ , আপিন আমােক বলুন আিম যুd করব 
িক করব না। তাi ীকৃ  বলেছন েকন যুd করেব না, িতনেটi েতা সmবনা আেছ, যিদ মন কর মের েগেল সব েশষ, তাহেল যুd 
কর, েখলা েশষ, েখলা যিদ আরo আেগ েশষ কের িদেত চাo তাo ভাল। যিদ েবেদর মেত চল তাহেল মের েগেল আবার জnােব, 
তাহেল মতৃযু্েক eেতা ভয় পা  েকন, ভী  েdাণ আবার জn েনেবন। আর যিদ েবদাn মেত চল, আtাi আেছ আtা ছাড়া িকছু 
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েনi, তাহেল েতামার ভীে র েdােণর জno েনi মতৃযু্o েনi। তাi েতামার sধমর্িট কখনi েছেড়া না। তেব িক aজুর্ন েতামােক েয 
eেতা কথা বললাম, িকছু মেন কেরা না কারণ –  
 
    আ যর্বৎ প িত কি েদন- 
     মা যর্বদ্ বদিত তৈথব চাnঃ। 
    আ যর্বৈ নমnঃ শেৃণািত 
     rtােপয্নং েবদ ন ৈচব কি ৎ।।২৯।। 

 eiসব কথা েবিশর ভাগ েলাকi শুনেত পায়না, েদখােতা দেূরর কথা। আর শুনেলo ধারণা করেত পােরনা। ei ে াকটাi 
আবার an ভােব কেঠাপিনষেদ আসেছ – আ েযর্া বkা kশেলাহs লব্ ধা েযর্া jাতা kশলাnিশ ঃ।।(১/২/৭). ei সব কথা েয 
বলেব, িযিন বkা তাঁেক িবরাট িকছু হেত হেব, আর েয শুনেছ তােকo ধারণা করার kমতা থাকেত হেব। শুধু grেকi uপলিbবান 
হেল হেব না, ে াতােকo িবরাট িকছু হেত হেব। ীরামকৃ  aবতার হেয় কলকাতায় ঘেুর ঘুের uপেদশ িদেয় েবড়ােলন, কজন 
িশখল, হােত েগানা কেয়কজন মাt। uপিনষেদ বলেছ kশেলাহsা লbা, েয িশ  তােকo েসi রকম anভিূত সmn হেত হেব 
eবং ধারণা করার kমতা থাকেত হেব।  
 
 েয েকান কেমর্র েপছেন pেয়াজনটাi হে  সব েথেক grt, pেয়াজন aভােব eকমাt unt েয েসi কাজ কের। গro 
িখেদ েপেলi ঘােসর িদেক যায় তার িখেদ না থাকেল যােব না। ei জগৎ িkয়ায় চারেট িজিনষi সব সময় থাকেব – কতর্া, কমর্, 
িkয়া আর pেয়াজক। pেয়াজনটা েকাথা েথেক আসেছ? aভাব েবাধ েথেক। আমার জল িপপাসা েলেগেছ, শরীেরর জেলর aভাব 
হেয়েছ, জেলর pেয়াজন হল, আিম জল েখলাম। আtার আেছ ৈচতnেবাধ, েস িনেজ পূণর্ হেয় আেছ, সি দানn। িকnt eকটা 
aজানা রহেs, েয রহs আমােদর কাrর পেki জানা সmব নয়, আtার মাঝখােন eেস যায় eকটা ajান বা aিবদয্া। ajান 
বা aিবদয্া মােন আtা তাঁর সৎsrপ, আনn srপ আর িচৎsrপেক ভুেল যায়। িনেজর srপেক েযমিন ভুেল যায় তাঁর যা যা 
srপ তার িঠক uেlা িজিনষটা করেত শুr কের। bh ছাড়া িকছু েনi, bh পূণর্, যখন ajান eেস েগল তখন েস িনেজেক 
জীবাtা rেপ েভেব aপূণর্তার িচnা করেত থােক।  
 

জীবাtা কখন বলিছ? ei আtা িযিন পণূর্, িতিন যখন ei শরীর, মন, iিndেয়র সে  িনজেক eকাt কের েফলেছন। 
eক কখনi হয় না, আtা েভেব িনে  আিম oর, o আমার। আtা মেন কের আমার শরীর না হেল চলেব না, aথচ dেটাi 
িবপরীত ধমর্ী। জেড়র ধেমর্র সােথ আtার ধেমর্র েকাথাo িমল েনi, সবটাi িবপরীত, িকnt আtা aিবদয্া বশতঃ িনেজেক জেড়র 
সােথ eক মেন করেছ, আর জেড়র ধমর্েক িনেজর ধমর্ বেল মেন করেছ। ঠাkর eটােকi মজা কের বলেছন – হাrেক েপতনীেত 
ধেরেছ, হাrর আর েসi েতজ েনi। শুd আtােক েপতনী ধের েনয়, েপতনী হে  aিবদয্া। eখন েদেহ জেলর দরকার, জল না 
েপেল েদহ ছটফট করেত থােক, আtা েদেহর সােথ িনেজেক eক কের েফেলেছ বেল আtাo ছটফট করেত শুr কের েদয়। 
শরীেরর েযমন েযমন pেয়াজন হেব, iিndয়, মেনর যা যা চািহদা, আtাo েবাকার মত েতমন েতমন চাiেত থাকেব। িবেয়র সময় 
েবাকা বরgেলা েযমন বuেয়র েপছন েপছন হাঁটেত থােক আtাo েবাকার বেরর মত শরীর, মন, iিndেয়র সােথ হাঁটেত থােক।  

 
eখন িযিন jানী, িযিন jান লাভ কেরেছন িতিন বুেঝ েগেছন েয আিম হলাম েসi শুd আtা, আিম আলাদা আর ei 

শরীর, মন, iিndয় আলাদা। তার মােন তাঁর aিবদয্া নাশ হেয় েগল। aিবদয্া নাশ হেয় যাoয়ােত তাঁর pেয়াজনটাi নাশ হেয় েগল। 
pেয়াজনটা আসেছ aভাব েবাধ েথেক। আমার যিদ েকান aভাব েবাধ না থােক তাহেল আিম েকন েছাটাছুিট করেত যাব। েয মদ 
খায় না েস শুঁিড়র েদাকােন যােব েকন। eখন যাঁেদর aিবদয্া নাশ হেয় েগেছ, sামী িবেবকানn, বুd, িযশু eঁেদর aিবদয্া নাশ হেয় 
েগেছ, eখন e ঁেদর শরীেরর pেয়াজন যখন হেব তখন তাঁেদর বেয় েগেছ শরীেরর কথা মত চলেত, েকননা আিম আলাদা শরীর 
আলাদা। eখন শরীরটােক আমার pেয়াজন আেছ, ei শরীর িদেয় aেনক কাজ করেত হেব তাi শরীেরর েযটা eকাn pেয়াজন 
েসটা তােক িদেত হেব। তাঁেদর শরীর যখন নাশ হেয় যােব তখন িক হেব? িকছুi হেব না। িতিন েদখেবন আিম েতা কখন বnেন 
িছলামi না, আিম শুধু কlনা কের যাি লাম। িকেসর কlনা কের যাি েলন? ধমর্ aধেমর্র কlনা, পাপ পূেণয্র কlনা, জীবন 
মতৃযু্র কlনা।  

 
egেলা aেনক u ঁচু aবsার কথা। িকn সাধারণ কথা হে  শুd আtা আর জীবাtার মেধয্ েকান তফাৎ েনi। জীবাtার 

সােথ শুd আtার তফাৎ eiটুki, জীবাtা িনেজেক েদহ, মন, iিndয় বুিdর সােথ কlনােত িনেজেক জুেড় েনয়। আমার dেটা 
হাতেক যিদ েকu দিড় িদেয় েবঁেধ েদয় তখন আমার পেk দিড় েথেক হাতেক মুk করার েকান uপায় েনi। িকnt আিম যিদ িনেজi 
িনেজর হাত dেটােক জুেড় িনেয় েচচঁােত থািক আমার হাত dেটা আটেক েগেছ, আিম ছাড়ােত পারিছ না। হাত dেটােক eখন েক 
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ছাড়ােত পারেব? েকui েকান িদন ছাড়ােত পারেব না। eখােন েতা েকান বnন েনi, আিম মেন করিছ আমার হাত বnেন রেয়েছ। 
আtা আর শরীেরর িঠক ei eক aবsা। eটা হে  পুেরা কlনা, েসiজn বলেছন - আ যর্বৎ প িত কি েদনm , ei িজিনষ 
gিলেক ধারণা করা aতয্n কিঠণ। ei aিবদয্া েকন হয়, িকভােব হয়, েকাথা েথেক আেস eসব pে র utর েকান িদন েকান শাst 
পির ার করেত পাের না। eেকi েকu বেল ‘তাঁর i া’ েকu বেল ‘তাঁর লীলা’। আর েবদাn বেল aিবদয্া, েযটা েকান কােলi 
িছল না, তুিম শুধু কlনা কের যা । েকu বেল bh আর শিkর েখলা, egেলা শিkরi েখলা, েযমন সমুd আর তার েঢu।  

 
িকnt মূল কথা হে  aিবদয্ােক বয্াখয্া করা যায় না। aিবদয্ােক যিদ বয্াখয্া কের েদoয়া হয় তাহেল সমsা আরo কিঠণ 

হেয় যােব। কারণ তখন p  uঠেব, েয ৈচতnেক শুd বেল বয্াখয্া করা হে  েসi শুd ৈচতn ei রকম েবাকা কাজ েকন করেত 
যােব। aেনেক বেলন ভগবানi ei সব িকছু সৃি  কেরেছন, eর জবােব মাNকুয্কািরকােত eকটা ে ােক p  কের বলেছন – 
আpকামs কা sৃহা, িযিন আpকাম তাঁর আবার sৃহা িকেসর। আিম যিদ বিল তাঁর i া, তাহেল তার মােন হে  তাঁর sৃহাo 
আেছ, েকননা পাগল ছাড়া িবনা pেয়াজেন েকu িকছু কের না। তাহেল ভগবােনর িকছু pেয়াজন িছল। ভগবােনর যিদ pেয়াজন 
থােক তাহেল তাঁেক আপিন েয বলেছন আpকাম েসটােতা আর িসd থাকল না। eiজn আরo িবরাট সমsা হেয় যােব।  
 
 আমেদর েসi আেগর aবsােন িগেয় বলেত হে  েয, ৈচতেnর jান হে  sসংেবদয্। েয মুhেতর্ আমার jান হেয় যােব 
েয আিম েসi শুd ৈচতn, তখন মেন হেব আের আের আিম েবাকার মত eসব িক করিছলাম। তখন আিম সবাiেকi বলেত যাব 
আের েতামরা েবাকার মত ei সব িক কের েবড়া । যার jান হেয় যায় েস েদেখ েয বাকীেদর েস েবাঝােত পারেব না, aথচ 
jান হবার আেগ তােক যখন তার gr েবাঝাি েলন তখন েসo হাসিছল। নেরndনাথ দto ঠাkেরর কথােত েহেসিছল – বাবা, বেল 
িক, ei ঘিট বািট নািক ঈ র, সবi নািক ৈচতn। েসi নেরndনাথ দেtর যখন ৈচতn হেয় েগল তখন িতিনi আবার sামী 
িবেবকানn হেয় সবাiেক বলেত শুr করেলন ৈচতn ছাড়া িকছু েনi। eখন আমরা হাসিছ, আমােদর যখন jান হেয় যােব তখন 
আমেদর েদেখ বািক জগত হাসেব, eটাi পর পর চলেত থাকেব। 
 

তাঁেদর যখন ৈচতেnর aপেরাk anভূিত হেয় যায়, তাঁরা যখন তাঁেদর aিভjতার কথা িকছু িলিপবd কেরন, তখন 
েসটাi হেয় যায় গীতা। আবার আিম তখন বলব eটা িমথয্া। েসiজn ধমর্ পেথ যােদর িজjাs মেনাভাব খুব েবিশ তােদর pচN 
সমsা হেয় যায়। যারা আতর্ তারা খুব drত agসর হয়, কারণ েয আতর্ েস aত শত িকছু ভাবেত যায় না, eটা ei রকম েকন, 
oটা েকন হেব না eসব মাথায় আেস না, তার কােছ তখন মরণ বাঁচন সমsা। ঠাkর pথেম িজjাsর মত িগেয়িছেলন, পর আতর্ 
ভােব চেল িগেয়িছেলন, েসiজn তাঁর গিত ঐরকম pচN েবেড় িগেয়িছল। েসiজn বলা হয় তpিশেরাবৎ - মাথায় আgন েলেগ 
েগেল তখন িক েস িহেসব করেত যােব েয জলটা েনাংরা না পির ার, pথেম েয পুkরটা সামেন েদখেব তােতi ঝাঁপ মারেব। ei 
aবsা যতkণ না আেস ততkণ িকnt ধমর্ শুr হয় না। ঠাkর বলেছন, হাজরার কথা শুেন আমার মাথা িঝমিঝম কের। ঠাkর হে ন 
aবতার আর হাজরা হে  jানী, মােন eখান oখান েথেক d-চারেট বi পেড়েছ বা শুেনেছ, oেতi ঠাkরেক যা যা p  করেছ আর 
eেককটা কথা বলেছ েয ঠাkরo িকছু বলেত না েপের তাঁর মাথা িঝমিঝম করেত শুr কের িদেয়েছ। আর নেরndনাথ যখন 
uেlাপাlা utর িদে  তখন ঠাkর বলেছন – যাঃ শালা, েতার কথা আিম শুনেবািন, তুi eখােন আিসস েকন। কারণ ei 
িজিনেষর utর েদoয়া যায় না। sসংেবদয্ jান aপরেক েবাঝােনা খুব কিঠণ। ঠাkর বলেছন – আিম কােকi বা বিল আর েকiবা 
বুঝেব।  

 
েসiজn ীকৃ  aজুর্নেক বলেছন আ যর্বৎ প িত কি েদনm , eiটােক তিুম েকান িদন ধারণা করেত পারেব না। আচাযর্ 

গীতার সব তtt বয্াখয্া কের বেল েদেবন িকnt কাuেক ধারণা িতিন কিরেয় িদেত পারেবন না, ধারণা কিরেয় েদoয়া আচােযর্র 
kমতার বাiের। ধারণা হেব, যিদ সাধনা করেত থােক। সাধনা করেত করেত মন যখন পির ার হেয় যােব তখন ধারণা হেব। 
সাধনাটা িক? বলেছন – শাst আর আচােযর্র uপেদশ পালন করেল ধমর্তtt ধারণা হয়। শােstর কথা যখন আচােযর্র মেুখ েশানা হয় 
আর যার মন শম, দম, uপিরত, িতিতkািদ dারা সংsৃত করা হয় তখন শােstর কথা ধারণা করার জn pstত হয়। িতিরশ নmর 
ে ােক ভগবান আtার srেপর বণর্নার iিত টানেছন – 
 

েদহী িনতয্মবেধয্াহয়ং েদেহ সবর্s ভারত। তsাৎ সবর্ািণ ভতূািন ন tং েশািচতমুহর্িস।।৩০।। 

 pেতয্কিট েদেহর মেধয্ েদহী আেছন, িতিনi ei েদেহর মািলক, তাঁেকi আমরা জীবাtা বলিছ। মৃত শরীর আর জীিবত 
শরীেরর মেধয্ পাথর্কয্ করেছ ei ৈচতn সtা। ৈচতn আেছ বেলi ei শরীর চলেছ, িফরেছ, িচnা করেছ আর ৈচতn যিদ না 
থােক তখন শরীরটা মৃত হেয় eকটা জড় পদাথর্ হেয় যায়। ei ৈচতn সtােকi বলা হয় আtা। ei আtা কখনi েকান িকছুর 
সােথ জড়ায় না, িকnt যখন ei ৈচতn বা আtা েদহ, মন, iিndেয়র সে  িনেজেক জিড়েয় েফেল তখন তাঁেক বলা হয় জীবাtা, 
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ei জীবাtার আেরকটা নাম হে  েদহী, িযিন ei েদেহর মািলক। ীকৃ  বলেছন, িতিন মােন ei েদহী িনতয্m , তাঁর জn েনi 
মতৃযু্ েনi, তাঁর বৃিdo েনi aবkয়o েনi। েসiজn েদহী aবেধয্াহয়m , েয িনতয্ তাঁেক বধ করেব িক কের, িতিন েতা কমর্ নন। 
তsাৎ সবর্ািণ ভূতািন, জগেত যত pাণী আেছ সবার নাশ হেয় েগেলo ei েদহীর িকছু হয় না, আtা আtাi থােকন। েসiজn ন 
েশািচতুমহর্িস, aজুর্ন eiজn েতামার েকান েশাক করা uিচৎ নয়।   
 
  ei পযর্n ীকৃ  আtা বা ৈচতn সmেn েয িতনেট মত জগেত pচিলত আেছ তার বয্াখয্া করেলন। ei িতনেটর eকটু 
eিদক oিদক হেত পাের িকnt ei িতনেট মেতর বাiের কখনi যােব না। eকটা মত হে  আtা বেল িকছু েনi, eটােক তুিম যিদ 
মােনা তাহেল তিুম যুd কের মের যাo। িdতীয় মত হে  আtা eকবার জnাে  আবার মরেছ, আবার জnাে  আবার মরেছ, 
eiটাi চলেত থাকেব। েযমন iেলিkTিসিট আর পাখা, িবdয্ত আসেছ বেল পাখা চলেছ, Tাnফমর্ার েথেক িবdয্ত সরবরাহ বn হেয় 
েগেল পাখা বn হেয় যােব। siচ aফ্  কের িদেল পাখা আর চলেব না, আtাo িঠক ei রকম আসেছ শরীরটােক চালাে , আtা 
েবিরেয় চেল যাে  শরীরটাo আর চলেছ না। ei মতটােকo যিদ তুিম েমেন নাo তাo েতামার িচnা করার িকছু েনi, তিুম েতামার 
sধমর্ পালন কের যাo। ততৃীয় মত হে  – েবদােnর মত, েযটা আমরা eতkণ আেলাচনা করলাম। েবদাn মতেকo যিদ তুিম 
মােনা তাহেলo েতামােক sধমর্ aবলmন করেত হেব।   
 
 গীতার মেত sধমর্ পালন েক করেব? আtার srপ হে  আtা কতর্াo নয় আর কমর্o নয়, কতর্া আর কমর্ যিদ নাi হল 
তাহেল আtার uপের েকান িkয়াo হয় না, আtা কাrর uপর িkয়াo কেরন না। আtার ei srপেক যিদ খুব গভীর ভােব িচnা 
কের, ধয্ান কের কের, যিদ েস িনেজর srপেক েজেন যায় েয আিমi েসi শুd আtা, তখন তার pথম pিতিkয়া হেব ei জীবেন 
তার আর েকান িকছুর pেয়াজন anভব হেব না। আমার েমেয়র িবেয়, িতিরশ হাজার টাকা কম পড়েছ। eকজন খবর িদল aমকু 
eকজন দয়ালু বড়েলাক আেছন তাঁর কােছ সাহাযয্ চাiেল িতিন না করেবন না। আিম তাঁর কােছ সাহােযয্র জn যােবা বেল 
েবিরেয়িছ, iিতমেধয্ আমার েমাবাiেল eকটা খবর eেলা আিম লটািরেত প াশ লাখ টাকা েপেয়িছ। eখন আিম িক আর তার কােছ 
িতিরশ হাজার টাকাটার জn হাত পাতেত যাব? আিম যিদ েজেন যাi আিম েসi আtা, আিম কতর্াo নi, কমর্o নi, আমার uপর 
েকান িkয়া হয় না, আিম কাrর uপর িkয়া কিরনা, তাহেল িক আিম আর িকছু পাoয়ার জn eিদক oিদক েদৗড়ােদৗিড় করব? 
মাnষ েতা সারা জীবন েদৗেড়i চেলেছ, আমার চাকির চাi, আমার বu চাi, আমার েছেল েমেয় চাi, আমার বািড়-গািড় চাi, 
আমার েছেলর চাকির চাi, আমার েমেয়র ভােলা পাt চাi, আমার আমার কের সারাটা জীবন েদৗড়ােত েদৗড়ােত eকিদন মখু 
তবুেড় পের মারা যাে । িকnt যার eকবার সিতয্ েবাধ হেয় যায় আিম কতর্া নi, আিম কমর্ নi, আিম েকান িkয়া কির না, আমার 
uপর েকান িkয়া হয় না, তাi আমার েকান pেয়াজনo েনi, তখন িক আর েস eiভােব েদৗড়ােব! jান হoয়া থাক, যিদ আমােক 
বেল েদoয়া হয় আর d’িমিনেটর মেধয্ েতামার মতৃযু্ হেব তখন িক আমার েদৗড়ােদৗিড় করেত iে  হেব? তখন সমs িkয়াi বn 
হেয় যােব। আিম eকজনেক বাঁচােত যাি , ততkেণ খবর eেস েগল েস মারা েগেছ, তখন তােক বাঁচাবার আর েকান pেয়াজনi 
আমার থাকেব না। আtার jান যখন হেয় যায় তখন তার আর েকান pেয়াজন থােক না, হয় েস েকান কাজ করেব না, যিদ কাজ 
কের aপেরর ভােলার জn িকছু করেব, তাo িনিলর্p ভােব করেব। যােদর ei pেয়াজন o aভােবর পিরসমািp হেয় েগেছ 
তাঁেদরেক বলা হয় jানী। jানীেক aেনক নােম aিভিহত করা হয়, েকu তাঁেদর বেলন সাংখয্েযাগী, সাংখয্ মােন সময্কদশর্ী, যাঁর 
বুিdটা সm  বা পির ার হেয় েগেছ। aেনেক jানীেক বেলন সnয্াসী বা তttদশর্ী। eনারা সমs িনয়ম, ধমর্াধমর্, পাপপেূণয্র uেdর্ চেল 
যান। েকান িকছুেতi তাঁর েকান pেয়াজনi েনi। িকnt ei uপেদশ ভগবান ীকৃ  কােক িদে ন? aজুর্নেক িদে ন। aজুর্নেক eত 
u  তেttর কথা বলার পর ীকৃ  েদখেছন aজুর্েনর িকছুi হে  না। aজুর্েনর িকছু হে  না েদেখ ভগবান eiবার sরটা পুেরা 
পােl িদেলন।  
 
 aজুর্ন, তুিম jানী নo, তুিম সnয্াসী নo, তুিম সাংখয্েযাগী নo, েতামার মন eখনo চ ল, কারণ েতামার মেধয্ কতর্া, 
কমর্ আর িkয়ার েবাধ রেয়েছ। ei েবাধ েথেকi তিুম ভাবছ, আিম aজুর্ন, আিম ভী  েdােণর সােথ লড়াi করেত যাি । তাi 
েতামার dারা আtার jান eখন হেব না, েতামােক বেল রাখলাম তিুম শুেন িনেল মাt, িকnt িকছুi ধারণা করেত পারেছা না, তাi 
আtjান েতামার জn নয়। sতরাং তিুম েতামার বণর্া ম ধমর্ পালেন েনেম eস। aজুর্েনর মত আমােদরo eকi aবsা, আমরাo 
গীতা পড়িছ, শুনিছ, ধারণা করা হেব না, তাi ভগবান আমােদর জn বলেছন –  মােয়রা, েতামরা েতামােদর বািড়েত ভােলা ভােলা 
রাnাবাnা কের sামী, পুt, শুর, শাশুিরেক খাiেয় েসবা কর, ভােলা কের ঘরেদার পির ার কর, ঘর-েগরsািলর কাজgেলা িন া 
িনেয় কর, আর ভাiেয়রা েতামার পির ম কের েখেট সৎ ভােব aেথর্াপাজর্ন কর, stী, সnান, বাবা মার েদখােশানা কর, দান কর, 
সাধু েসবা কর, েরাজ আমার িচnা কের, মি t হেয় জপধয্ান কর। েহ আমার জগেতর মােয়রা ভাiেয়রা, েতামার eiভােব 
েতামােদর sধমর্ পালন করেত থাক, আর িদেনর েশেষ সমs কেমর্র ফল আমােক সমপর্ণ করেত থাক। 
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 ভগবান েযভােব কাজ করেত বলেলন েসiভােব যারা sধমর্ পালন করেছ গীতােত তােদর বলা হে  েযাগী বা কমর্েযাগী। 
যাঁেদর jান হেয় েগেছ গীতােত তাঁেদর বলা হে  jানী বা সাংখয্েযাগী। কমর্েযাগীর জn eখন আtjান নয়, aব  আচাযর্ eক 
জায়গায় বলেছন, gr বা আচােযর্র কােছ বার বার শুেন শুেন যার eকটু ধারণা হেয়েছ েসo ei আtjােনর পেথ eেগােত পাের। 
আধয্ািtক সাধনার পেথ যারা আেছন তাঁেদর আচাযর্ িতন ে ণীেত িবভk করেছন, pথম হে ন যাঁরা jানী, আtার srেপ যাঁরা 
িনেজেক pিতি ত কের েরেখেছন, িdতীয় ে ণীর হে  যাঁেদর আtার srেপর ধারণা হয়িন মােন eখনo আtjােন pিতি ত হনিন, 
তাঁেদর জn কমর্। eকটা ততৃীয় ে ণীর কথা আচাযর্ বলেছন যাঁরা শুেন শুেন ধারণা কের িনেয়েছন আর মেন করেছন eiটাi সতয্, 
তাঁর শরীর মনo পিবt, তttতঃ eকটা ধারণা কের িনেয়েছ, eঁনারা বণর্া ম ধমর্ পালন কেরন না, eঁেদরেক বলা হয় িবিবিদষা 
সnয্াসী, jানী আর েযাগীর মাঝখােন। আর িবdদ্  সnয্াসী তাঁেদর বলা হয় যাঁরা আtjােন pিতি ত হেয় েগেছন। যারা গৃহী তারাo 
িবিবিদষা সnয্াসীেত আসেত পােরন যিদ তাঁরা ধারণা কের েনেন েয আtার সmেn যা বলা হেয়েছ eiটাi সতয্। িdতীয় তাঁেদর 
শরীর মন পিবt হেত হেব। গীতার ে ােক িকnt ei তৃতীয় ে ণীর কথা বলা হয়িন, িকnt আচাযর্ শ র তাঁর গীতা ভাে র মােঝ 
মােঝ uেlখ কের েগেছন। েবদােnর েয aেনক gn আেছ েসটাo ei তৃতীয় ে ণীর সাধকেদর জn।   
 
 িকnt গীতার পথ হে  dেটা – jানমাগর্ আর েযাগমাগর্। েযাগমাগর্ হে  কমর্, যা িকছু করা হে  সব কমর্েযাগ, ঠাkরেক 
ভিk করিছ, জপ করিছ, সব কমর্েযাগ, যখন খNনভববnন গান করিছ তখন তাo কমর্েযাগ, ধয্ান করিছ েসটাo কমর্েযাগ, যখন 
িবেবক িবচার করিছ েসo কমর্েযাগ, যা িকছুi করিছ সব কাজi ei কমর্েযােগর মেধয্ পড়েতi হেব। eর িবপরীত হে  jান। 
আসেল আমরা সাধারণতঃ jানেযাগ বলেত েযটা বুিঝ তা হে  িনতয্ািনতয্িবেবক, eটাo িকnt কমর্েযােগর মেধয্ পেড় যাে । যখন 
িবচার করিছ তখন েবাধ হে  আিম আলাদা আমার িবচার আলাদা। আিম িচnা করিছ, আিম আলাদা আর িচnা আলাদা, আিম কতর্া 
আর িচnা কমর্, িচnা করিছ িkয়া। আপিন িক করেছন? আিম eখন ধয্ান করিছ, তার মােন আিম আলাদা আর ধয্ান আলাদা হেয় 
েগল, তাহেল কমর্েযাগ হেয় েগল। ঠাkর ধয্ান কের সমািধর aবsায় চেল িগেয় িক েদখেছন? তখন ধয্াতা আর েধয্য় eক হেয় যায়, 
ei dেটাi eক হয় না, eর েয িkয়া েসi ধয্ানটাo eক হেয় যায়। jাতা, েjয় আর jান eক হেয় যায়, শােst যােক বলেছ 
িtপিুটেভদ। েযটাi jাতা েসটাi jান, েযটাi েjয় েসটাi jাতা, েযটাi jান েসটাi jাতা। সাধনা, জপধয্ান, শাstপাঠ না থাকেল 
egেলা pথেম শুনেল মাথা gিলেয় যােব।  
 

যার মেধয্ কতর্া আর কেমর্র েবাধ থাকেব তার জn jান নয়, তার জn কমর্, কমর্ মােন বণর্া ম ধেমর্র কমর্। ei বণর্া ম 
ধমর্ আবার সব মাnষ পালন কের না, পালন করেত চায়o না, মাnেষর মেধয্ যারা unত তারাi বণর্া ম ধমর্ পালন কের। আচাযর্ 
শ র বলেছন – বণর্া ম ধমর্ তারাi পালন কের যারা জীবেন aভুয্দয় চাiেছ। পাড়ার মsান, েচার, gNারা বণর্া ম ধমর্ পালন কের 
না। যারা aপরেক ঠিকেয়, িমথয্া কথা বেল, sাথর্পরতায় ডুেব আেছ, তারাo বণর্া ম ধমর্ পালন করেত চায় না। শাst eেদরেক 
কখনi বলেব না েয তিুম বণর্া ম ধমর্ পালন কর, বলেব, তুিম যিদ বণর্া ম ধমর্ পালন কর তাহেল েতামার unিত হেব, আর যিদ না 
কর, তাহেল িদেন িদেন তুিম পশুর sের চেল যােব, ei জেn মানব শরীর েপেয়িছেল, সামেনর জেn পশুেযািনেত িগেয় িকংবা 
তারo িনচু েযািনেত জn েনেব। তাi বণর্া ম ধমর্ সব মাnেষর জn নয়। যারা unত মানিসকতার, যারা জীবেন aভুয্দয় চাiেছ 
তােদর জn বণর্া ম ধমর্ বলা হে । eেত িক মিুk হেব? বণর্া ম ধেমর্ মিুk হেব না, তেব মিুkর িদেক eিগেয় েদেব। 

 
কত িদন ei ভােব চলেছ? যেব েথেক সৃি  চলেছ তেব েথেকi চলেছ, আর সৃি র আিদo েনi ano েনi, তাi যত িদন 

না jান হে  তত িদন eiভােবi চলেত থাকেব। পৃিথবী েযমন sেযর্র চািরিদেক ঘরুেছ, ei রকম ঘুরেতi থাকেব, eর থামাথািম 
েনi। িঠক েতমিন েয জীবাtা আজ kkর হেয় জেnেছ, খুব েবিশ িকছু হেল পেরর জেn েবড়াল হেব, আবার kkর নয়েতা েশয়াল 
হেব, আর eর মেধয্ ঘুরেতi থাকেব। তারপর েকান েবড়াল বা kkর েকান সাধরু ভােলাবাসা েপল, তখন তার েযািন মুিk হেয় 
যােব, kkর েথেক হয়েতা গr হেয় েগল। আবার গrর dধ েকান সাধুর েসবায় বা ঠাkেরর েসবায় েগল, েসখান েথেক েস আেরা 
eকটু unত হেয় েগল, eiভােব unত হেত হেত েশেষ হয়েতা aেনক েযািন ঘুের ঘুের মাnেষর শরীের জn েনেব। মাnষ হেয়i েস 
েয ঈ র লােভর সাধনােত েনেম পড়েব তা নয়, eখােন আবার তার gr কপৃা চাi। ীরামকৃ  eখন aবতার হেয় eেসেছন, 
aবতার হেয় eেস িতিন েবশ িকছু েলাকেক uপেরর িদেক েটেন িনেয় eেলন। ঠাkর যাঁেদর uপেরর িদেক েটেন তুেল িদেলন 
eনারাo আবার আরo িকছু েলাকেক uপের িনেয় eেলন। েসiখান েথেক হেয় হেয় আজ েকu sামী আtsানn হেয়েছন, েকu 
sামী গীতানn হেয়েছন, েকu sামী sরণানn হেয়েছন। eনারাo আবার িকছু েলাকেক েটেন uপেরর িদেক তলুেছন। িকnt সমােজর 
সািবর্ক ধেমর্র েয িববতর্ন হয় েসটা aবতার না eেল হয় না, eখন aবতার eেস eকটা ধাkা িদেয় ধেমর্র িসঁিড়েত তুেল িদেলন। 
আবার যখন পাঁচশ, সাতশ বছর ধের aবতার আসেবন না তখন ধেমর্র ভাবটা আবার নীেচর িদেক পেড় েযেত থাকেব। ei 
িজিনষটােক আচাযর্ শ র খুব snর ভােব বলেছন, ভগবান eেস ধমর্ sাপন কের যান, িকnt দীঘর্কাল ধের যখন েসi ধেমর্র an ান 
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হেত থােক তখন েসi ধেমর্র মেধয্ gািন জমেত থােক, মাnেষর মেন েলাভ, কামনা, বাসনা eiসব ঢুেক যায়। ধেমর্র gািন যখন খুব 
েবেড় িগেয় aধমর্ ভাব েবিশ চেল আেস তখন আবার aবতার eেস ধমর্েক sাপন কের যান।  
 
 কতর্া, কমর্ আর িkয়া ei িতনেটর েভদ eখনo যার মেধয্ রেয়েছ, তােদর dারা ei মুhেতর্ কখনi u  আধয্ািtকতার 
jান লাভ হেব না। তখন তােদর জn িdতীয় পেথর কথা বলা হয়। িdতীয় পথ হে , sামীজী েযটােক বলেছন চারেট েযােগর 
সমnয়। চারেট েযােগi, তা jানেযাগi েহাক বা রাজেযাগi েহাক, কমর্েযাগi েহাক িকংবা ভিk েযাগi েহাক, কতর্া আর কেমর্র 
েভদ রাখা হেয়েছ। আর যােদর মেধয্i ei কতর্া o কেমর্র েভদ আেছ, আিম তিুম েবাধ আেছ, তােদরেকi sধমর্ পালন করেত 
হেব। বতর্মান কােলর sধমর্ বলেত িক ei িনেয় আবার aেনক িবতকর্ o আেলাচনা করা হে , নতুন কের sধমর্েক বয্াখয্া করা 
হে । আমােদর eiসব আেলাচনােত যাoয়া uিচত নয়। মnsৃিতেত িহndেদর sধমর্েক বয্াখয্া করা হেয়েছ। 
 

sধেমর্র মেধয্ সব েথেক pথম হে  মানব ধমর্। মাnষ িহসােব pেতয্কেকi িকছু িকছু কমর্ করেতi হেব, egেলা sধেমর্র 
মেধয্ পড়েছ, েযমন েকu স েট পেড় েগেছ, তােক স ট েথেক রkা করা। তারপেরi sধমর্ হে  বণর্ধমর্। আমরা সবাi জnসূেt 
েকান না েকান বেণর্, bাhণ, kিtয়, ৈব  o শূd বেণর্র মেধয্ জn িনেয়িছ, ei সব বেণর্র িকছু িকছু িনজs ধমর্ আেছ েসgেলােক 
আমােদর সবাiেক পালন করেত হয়। eরপেরi আসেছ আ ম ধমর্। আিম bhচযর্া েম আিছ, না গৃহsা েম আিছ, না আিম বাণpsী 
েসi anসাের আমার িকছু িকছু কমর্ করেত হয়, েসটােক পালন করাi আমার sধমর্। eর মেধয্ সnয্াসীেক ধরা হয় না, কারণ 
সnয্াসীর জn sধমর্ নয়, সnয্াসী সব িকছুর পাের। eরপের আসেছ বণর্া ম ধমর্, আিম েকাn  বেণর্ আিছ eবং েকাn  আ েম আিছ। 
েযমন eকজন bাhণ েস eখন গৃহs, গৃহs bাhণ িহেসেব তার কতকgিল িবেশষ কতর্বয্ থােক, েসi কতর্বয্gেলা তােক সmn 
করেত হেব। eরপের আসেছ সামাn ধমর্ eবং আেরকিট হয় িবেশষ ধমর্। িবেশষ ধমর্ হে  – েযমন eকজন kিtয় গহৃsা েম 
আেছ, েসখােন তার িকছু কতর্বয্ কমর্ আেছ, তdপির েস আবার রাজা, তখন রাজা িহসােব তার িকছু কতর্বয্ কমর্ eেস যাে , িকnt 
েস যিদ রাজা না হেয় েসনাপিত হয় তখন তার কতর্বয্ কমর্ পােl যােব, eটাi হে  িবেশষ ধমর্। 
 
 আমরা eখন েয বণর্া েমর কথা বলিছ, ei বণর্ আর আ েমর িকছু িকছু কতর্বয্ কমর্ eখন uেঠ েগেছ, িকnt মn বািক েয 
সাধারণ কতর্বয্gেলার কথা বয্াখয্া কের েগেছন েসi েসi কতর্বয্gেলার েকান পিরবতর্ন হয়িন। তার মােন, eখন েয েরলoেয়েত 
কাজ করেত যাে , তার জn েরলoেয় কতৃর্পk চাকিরর কতকgিল পির ার আর s  আচরণিবিধ িঠক কের িদে , eখােন চাকির 
করেত েগেল ei আচরণিবিধেক েমেন চলেত হেব। eখন ei আচরণিবিধেক পালন করাi হে  sধমর্ পালন করা। eছাড়াo তােক 
মানব ধমর্ পালন করেত হেব আর আ মধমর্। আ ম ধমর্টা িক? যখন আিম ছাtাবsায় আিছ তখন আমার আ েমর ধমর্ – ছাtানাং 
aধয্য়নং তপঃ, ছাtাবsায় আমার তপsা হে  aধয্য়ন করা। eigেলা িবচার কের েদখেল আমরা বলেত পাির মn েযটা বেল িদেয় 
েগেছন েসi aেথর্ আজেকর িদেনর sধমর্ আর বণর্া ম ধেমর্ খুব eকটা পিরবতর্ন হয়িন। eর মেধয্ েযটা িছল, bাhণ, kিtয়, ৈব  
o শূেdর েয বণর্ বয্বsা িছল েসটা পুেরাপিুর েলাপ হেয় েগেছ, তার ফেল ঐসব বেণর্র েয কতর্বয্ কমর্ িছল েসgেলাo eখন uেঠ 
েগেছ। eর বাiের যা িকছু িছল েসgেলা eকi ভােব রেয় েগেছ। eখন েরেলর চাকির না কির যিদ িশkকতা কের তখন 
িশkকেদরo আচরণিবিধ আেছ। আবার ei আচরণিবিধর বাiেরo eমন aেনক িকছু আেছ েযgেলা বলা হয় না, aথচ ধের েনoয়া 
হয় েসটা েস করেব। েযমন eকজন িশkেকর িনেজর ছােtর pিত aকৃিtম ভােলাবাসা থাকেত হেব, ছাtেক ভােলােবেস পড়ােব। 
ছাtেক ভােলাবাসেত হেব, ভােলােবেস পড়ােত হেব eটা িকnt েকাথাo িলিখত ভােব থাকেব না। যখন sধেমর্র কথা বলা হেব তখন 
িলিখত aিলিখত সব িকছুেকi eকসােথ েবাঝােব। eকজন মিহলা যখন সnােনর মা তখন তার িকছু কতর্বয্ আেছ, যখন কাrর stী 
তখন েসখােন তার িকছু কতর্বয্ আেছ, েসi মিহলাi পtবধু িহসােব যখন েকাথাo থাকেব তখন তার শুর-শাশুিরর pিত কতর্বয্ 
আেছ। ei সব কতর্বয্ কমর্i িহndেদর sৃিতমলূক শােst uেlখ করা আেছ।   
 
 sধেমর্র পর আেরকটা u  aবsার কথা বলা হেব, তিুম যখন sধমর্ anসাের কমর্ করেব তখন েসi কমর্ িন াম ভােব 
কর। িকnt িন াম কমর্ করাo খুব কিঠন, যতi আমরা বড় বড় তtt কথা বিল না েকন িন াম হoয়া যায় না। েসiজn বলা হয় যা 
িকছু কমর্ করছ, ভােলা েহাক মn েহাক, সব কেমর্র ফল ঈ ারােথর্ aপর্ণ কের দাo। aজুর্নেক eতkণ আtতেttর সব েথেক u  
দশর্েনর কথা বলার পর ভগবান sধেমর্র কথা বলেছন –  
 

sধমর্মিপ চােবkয্ ন িবকিmতমুহর্িস। ধমর্য্ািd যdুাে েয়াহnৎ kিtয়s ন িবদয্েত।।৩১।। 

 aজুর্ন, তুিম আমােক বেলিছেল যে য়ঃ sািnি তং brিহ তেn, আমােক িনি ত কের বলুন েকানটা আমার পেk 
ম লজনক। েতামােক আtদশর্েনর যা বলার বেল িদেয়িছ, িকnt তুিম eখনo আtতtt ধারণা করার জn pstত নo। েসiজn eখন 
েতামােক sধমর্ পালন করেত হেব। ভগবান eখােন sধেমর্র বয্াখয্া করেছন না, a াদশ aধয্ােয় িগেয় ভগবান বলেবন bাhেণর িক 
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কাজ, kিtয় িক কাজ করেব, ৈবে র িক কাজ, শূেdর িক কাজ। িকnt তাo sধেমর্র পুেরা িচtটা পির ার হেব না। বণর্া ম ধেমর্র 
কথা িবsািরত ভােব বলা হেয়েছ sৃিতমলূক শােst েযমন, মnsৃিত, যাjবlয্ sৃিত iতয্ািদেত। eখােন মূল কথা হে  আমরা 
pেতয্েকi পূবর্ কমর্াnসাের জnসূেt eকটা বংেশ জn িনেয়িছ, েসi বংেশর eকটা পরmরা আেছ, আর েযখােন আিম েপশাগত 
কােজ িনযুk আিছ তার eকটা আচরণিবিধ আেছ, eর uপর মানিবক মূলয্েবােধর uপর িকছু আচরণ ৈতরী করা হেয়েছ, ei সব 
িকছুেক িমিলেয়i বণর্া ম ধমর্ ৈতরী হয়। eকটা বংেশ জn িনেয় েসi বংেশর পরmরােক েমেন চলা, eখােন বংশ বলেত শুধু েয 
bাhণ, kিtয় বা ৈব  বেণর্র বংশ aেথর্i েবাঝাে  তা নয়, eকটা বংেশর িনজs সাংsৃিত থােক। আমরা েযমন িশশুেদর িশkা 
েদবার সময় বিল, আমােদর বংেশর eiটাi কালচার, ei পরmরা, eর বাiের িকছু করেত েযo না।   
 
 ei ে ােক aজুর্নেক ভগবান বলেছন – kিtেয়র জn ে তম sধমর্ হে  যুd করা। বলা হয় যুেdর dেটা কাজ, eকটা 
হে  pজা রkণ, aসাধু, gNা, বদমাiস, আর বাiেরর শtrেদর েথেক pজােদর রkা করা। আর িdতীয় হে , anাn রােজয্র 
সােথ যখন যুd হয় তখন েসi যুd জেয়র পর েসi রাজয্ েথেক যা যা সmদ আহরণ করা হয় তাi িদেয় pজা রkণ করা। ei 
anসাের kিtেয়র কাজ dেটা – eকটা হে  নতনু নতনু রাজয্ জয় কের রাজয্ িবsার করা আর েযটা আেছ েসটােক রkা করা। 
kিtেয়র ei বণর্া ম ধমর্ anযায়ী যুd করেত িগেয় যিদ kিtেয়র pাণ চেল যায় তাহেল তার sগর্pািp হেবi হেব। ভগবান ei 
কথাi পেরর ে ােক বলেছন –  
 

যdৃ য়া েচাপপnং sগর্dারমাবতৃম। sিখনঃ kিtয়াঃ পাথর্ লভেn যdুমীদৃশm ।।৩২।। 

 তুিম যিদ যুেd aংশ নাo তাহেল েতামার জn sেগর্র dার েখালা। eটা হে  দশর্েনর eকটা মত, েসiজn মহাভারেতi 
েশেষর িদেক যখন যুিধি র সশরীের sেগর্ িগেয় েদখেছন েসখােন dেযর্াধনািদরা আেগi েপৗঁেছ েগেছ। কারণ তারা যুেd হত 
হেয়িছল। আমরা যতi sগর্ sগর্ বিল না েকন, আমােদর sেগর্o িব াস েনi। মাnষ যতkণ িনেজ েথেক েকান িজিনষেক pতয্k না 
েদখেছ ততkণ তার কখনi েসi িজিনেষ িব াস হয় না। ঈ েরর েkেto ei eকi বয্াপার। যারা বেল – ঠাkেরর uপর িব াস 
রাখ। তােক পাlা িজেjস করেত হয়, আপনার িক িব াস আেছ?  আমরা সবাiেকi uপেদশ িদi ঠাkর যা কেরন ম েলর জni 
কেরন, িকnt িনেজর যখন িকছু হয় তখন িকnt ei uপেদশ িনেজর uপর লাগােত পাির না। েকন লাগােত পারিছ না? কারণ, 
আমারi ঈ ের িছেটেফাঁটা িব াস েনi। েয েকান েলাক, যার ঈ র দশর্ন হয়িন, েস যিদ বেল ঈ ের িব াস রাখেত বেল, বুেঝ 
িনেত হেব েস পির ার িনেজর েবলােতo িব াস রাখেত পােরনা। sামীজী বারবার বলেছন, আপনার ঈ র দশর্ন হেয়েছ, যিদ না 
হেয় থােক তাহেল ঈ েরর বয্াপাের কথা বলার aিধকার িক আপনার আেছ? ঠাkর তাi মােঝ মােঝ তাঁর সাে াপাে ােদর eকটু 
ধাkা িদেতন। আমােদর আদেপi ঠাkের িব াস েনi, আমরা মেন করিছ ঠাkের িব াস আেছ। তাi sগর্, নরক, পুনজর্n, কমর্ফল, 
ঈ র eসবi  হে  an িব াস, আমােদর েমেন েনoয়া ছাড়া আর েকান uপায় েনi। aজুর্েনরo েকান িব াস িছল না, েসi িব াস 
আনার জn eকাদশ aধয্ােয় ভগবান যখন তাঁর িব rপ দশর্ন করােলন, তখন aজুর্ন েদখেছন িব  bhােNর সব িকছু ীকৃে র মখু 
েথেক েবেরাে  আবার তাঁর মুেখi সব pেবশ কের যাে । ঐ aবsােতi eকমাt েবাঝা যায় ভগবানi সব িকছু কেরন।  
 

ঈ র দশর্েনর আেগ egেলা আমােদর কােছ শুধু শb মাt। ঠাkর বলেছন – eমিন সমেয় িটয়ার মুখ িদেয় রাম রাম বুিল 
েবেরায়, িকnt যখন েবড়াল িটয়ােক ধের তখন তার রাম নাম uেড় িগেয় টয্াঁ টয্াঁ শb েবেরােত থােক। েসiজn sগর্ািদর যত কথা 
eখন আমােদর কােন pেবশ করেছ egেলা সবi মেুখর কথা, শাst বলেছ তাi েমেন িনেত হে । শ রাচাযর্o বলেছন – না মানার 
কথা আেসi না, শাst যখন বেল িদেয়েছ আিম েমেন িনলাম। মা বেল িদেয়েছ o েতার দাদা হয়, বয্s  eর পর আর েকান কথা 
েনi, o দাদা। শাsto আমােদর মােয়র মত। ধমর্ পেথ eেগােত েগেল েবিশ p  করেত েনi। p  করেত থাকেল eেগানi যােব 
না। কারণ আমরা শােstর কথা eমিনেত ধারণা করেত পারব না। ধারণা কখন হেব? শােstর কথা যখন আচােযর্র মুখ েথেক েশানা 
হেব। েকাn  aবsায় শুনেল ধারণা হেব? যখন আমার িচt শম, দম, uপরিত, িতিতkার dারা eেকবার পির ার হেয় ঝকঝক 
করেব। যখন rিতধর হেয় যােব, eকটা কথা বলা হেয় েগল, েসi কথাটা eেকবাের মেনর মেধয্ িচরsায়ী হেয় বেস যােব। মন শুd 
হেলi rিতধর হেয় যােব, েয েকান কথা eকবার শুেন িনেলi মেন বেস যােব, মেন বেস যাoয়াi নয়, ধারণা হেয় যাoয়া। 
 
 eখন যারা বণর্া ম ধমর্ মানেত চাiেছ না, sগর্, নরক, পুনজর্nািদ মানেব না, তােদর জেn ei শােstর কথা নয়। যারা 
পুনজর্nািদর মাধয্েম িনেজর বতর্মান aবsােক unত করেত চাiেছ তােদর জni বণর্া ম ধমর্। যারা েভাগ িবলাস চাiেছ তােদর 
জno sধমর্ নয়, sধেমর্র মলূ িভিti হে  তয্াগ। েয bাhণ তার পুেরা জীবনটাi sাধয্ায় আর শাstােলাচনার মেধয্ েঢেল েদেব, 
kিtয় যুেd িনেজর pাণ েদoয়ার জn pstত। ৈব  ধন-সmদ আহরণ করেব িকnt জানেব েয ei ধন-সmদ তার েভােগর জn 
নয়, সমাজ o েদেশর কলয্ােণর জn। িকছু িদন আেগo বড় বড় েকািটপিত বয্বসায়ীরা মেন করেতন আমােদর ei aথর্ িনেজেদর 
েভােগর জn নয়, আমরা ei aেথর্ সmেদরর Tািs, সংরkক মাt। যার জn েদখা যায় েকান ৈব , যােদর pচুর টাকা-পয়সা 
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িছল, তারা egেলা িদেয় কখন েভাগ করত না। ei ধন-সmদ িদেয় সমােজর ভারসাময্েক তারা ধের েরেখ aথর্ৈনিতক 
িsিতশীলতােক বজায় রাখেতন। শূd যারা তারা পিরচযর্াtক কােযর্র dারা সমােজর sাsয্ o পির nতােক রkা করত। যারাi ei 
বণর্া মেক মানত না তােদর েভােগর বয্াপাের িনেষধ িছল না, তারা সব িকছুi েভাগ করেত পারত, eেদর জn বণর্া ম নয়, 
eেদরেকi বলা হয় েm । আজেক ভারত েm জািতর েদশ হেয় েগেছ, ভারেতর সবাi, bাhণ েথেক শুr কের সব বেণর্র েলাকi 
েভােগর মেধয্ ডুেব েগেছ। eরা সবাi আজ বণর্া েমর বাiের। সমাজ o জািতর unিতর জn িশkা চাi, সmদ চাi, sরkা চাi, 
ssাsয্ চাi o পির nতা চাi। eখন ei িজিনষgিলেক েয েয সmpদােয়র েলােকরা করেছ তােদরেক aেনক তয্াগ sীকার করেত 
হেব। eখন bাhেণর মেধয্ aেনেকi আেছন যারা বণর্া েমর বাiের, anাn বেণর্র েলােকরাo বণর্া েমর বাiের। eরাi যখন 
তয্ােগর পথ aবলmন কের তখন বণর্া েমর মেধয্ ঢুেক যায়। েভােগর তয্াগ েক করেব? েয জীবেন uপের uঠেত চায়। বণর্া েমর 
মাধয্েমi eকজন মাnষ িনেজেক িঠক িঠক গেড় তুলেত পাের। যার uপের oঠার iে  েনi েস তয্ােগর পেথ কখনi আসেব না। 
eর পেরর ে ােক বলেছন – 
 

aথ েচৎ tিমমং ধমর্য্ং সংgামং ন কির িস। ততঃ sধমর্ং কীিতর্ং চ িহtা পাপমবাpয্িস।।৩৩।। 

 aজুর্নেক ভগবান বলেছন, তুিম যিদ sধেমর্র িদেক তািকেয়o যুd যিদ না কর তাহেল েতামার িকnt পাপ লাগেব। যারা 
sধমর্ পালন কের না তােদর পাপ লােগ, যার ফল আমরা হােতনােত েদখেত পাি । eকটা েছেল েমেয়েক িবেয় কের আনেছ, িবেয় 
করার পর েছেল েমেয়র ভােলামn েদখেব, েমেয় েছেলর ভােলামেnর িদেক তাকােব, eটাi তােদর dজেনর sধমর্। eখন ei sধমর্ 
তারা পালন করেছ না বেলi dিদন বােদ dজেন দজেনর েথেক আলাদা হেয় যাে । eiটাi হে  পােপর ফল। eখন মৃতুয্র পর 
েস ছাগল েবড়াল হেয় জnােব িকনা েসটা পের েদখা যােব, হােতনােত ফল eiখােনi েপেয় যাে । েহ aজুর্ন, ei sধমর্ যিদ 
পালন কের যিদ যুd না কর তাহেল েতামার পাপ হেব। মতৃযু্র পর িক হেব েসটা েছেড় দাo, েতামার জীবdশােতi িক হেব েভেব 
েদেখছ িক? 
 

aকীিতর্ং চািপ ভতূািন কথিয় িn েতহবয্য়াm । সmািবতs চাকীিতর্রমর্রণাদিতিরচয্েত।।৩৪।। 

 েতামার যা িকছু সmান, মান-যশ সব ন  হেয় চািরিদেক েতামার aখয্ািতর কথা েলােক বেল েবড়ােব। sুল কেলেজর 
েকান ভােলা েছেল যিদ কখন েকান anায় কাজ কের তখন তার িশkক বেলন – েতামার কােছ আিম ei িজিনষ pতয্াশা কিরিন। 
মাnষ sভাবতi সবার pিত eকটা সmােনর ভাব রােখ। মাnষ যখন িনnনীয় িকছু কাজ কের তখন ঐখান েথেক তার পতন শুr 
হেয় যায়। মােন, যােদর েচােখ আপিন সmােনর eকটা u াসেন িছেলন তখন েসখান েথেক পেড় েগেলন। বলেছন সmািবতs 
চাকীিতর্ঃ, pিতি তবান, সmানীয় বয্িkর যিদ aকীিতর্ হেয় যায়, তাহেল েসi aকীিতর্েক বেয় েবিড়েয় েবঁেচ থাকার েথেক মের 
যাoয়াটা তার পেk aেনক ম লদায়ক। িdতীয় িব যুেdর সময় আেমিরকার কেয়কজন u পদs সামিরক aিফসার জামর্ািনর হেয় 
িনেজর েদেশর সামিরক বয্বsার uপর gpচর বৃিt করেত িগেয় eকজন ধরা পেড় যায়। েসi aিফসারেক pধান কাযর্ালেয় েডেক 
পাঠান হল, তার সামেন eকটা কাগেজ িলেখ েদoয়া হল – আপনার িবrেd ei ei aিভেযাগ িছল, সব aিভেযাগi pমািণত। 
কাগজটা তার সামেন িদেয় আর eকটা িপsেল eকটা মাt gিল ভের aিভযুk aিফসােরর সামেন েরেখ চুপচাপ েসখান েথেক 
েবিরেয় আসত। তার মােন তুিম ei eকটা gিল িদেয় িনেজেক েশষ কের দাo। মেুখ িকছু বলা হত না, মুেখ বলেল েসটা আেদশ 
হেয় যােব বেল িকছু বলা হত না। aেনক সময় গািড় Dাiভ কের েকান u ঁচু পাহািড় রাsায় িনেয় িগেয় েসখান েথেক গািড়টােক নীেচ 
েফেল েদoয়া হত। েসটাo িনেজরাi করত, িমিলটাির েথেক িকছু করা হত না। সমােজ, pিত ােন যারা খুব সmািনত o u পেদর 
েলাক তােদর যখন েকান রকেমর েকেল ািরর কথা জানাজািন হেয় যায় েসটা তােদর মতৃযু্ েথেকo খারাপ aবsা। তাi বলেছন eর 
েথেক মের যাoয়া aেনক ভােলা।  
 
 aজুর্নেকo ভগবান ei কথাi েবাঝােত চাiেছন, তুিম যিদ sধমর্ তয্াগ কের যুdেkt েথেক সের যাo, eর েথেক েতামার 
মের যাoয়া aেনক ভােলা। েলােক বুঝেব না, তুিম েকন পালােত চাiছ, eটাi িচরকাল েলােক মেন রাখেব aজুর্ন কাপুrষ িছল, 
তাi যুd েkেt েথেক পািলেয় েগল। eর েথেক যুd কের মের েগেল েলােক জানেব েয তুিম বীেরর মত sধমর্ কের pাণ িবসজর্ন 
িদেয়েছ।  
 

ভয়াদ্ রণাdপরতং মংsেn tাং মহারথাঃ। েযষাং চ tং বhমেতা ভtূা যাsিস লাঘবm ।।৩৫।। 

  যত kিtয় বীেররা eখােন যুেdর জn দাঁিড়েয় আেছ তারা মেন করেব তুিম pােণর ভেয় রণভূিম েথেক পািলেয় েগছ। তুিম 
eতিদন যাবৎ যত যুd জয় কেরিছেল, যার জn েতামােক eত েলাক সmান জািনেয় eেসেছ, eত িদেনর সব সmান েতামার ধুলায় 
গড়াগিড় খােব।  
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 pথেম aজুর্নেক u তম আদেশর্র কথা বেল েদখােলন েয তুিম যুd না কের ভুল করেছ, িdতীয় eখােন েদখাে ন তিুম 
sধমর্ পালন না কের পাপ করছ, েয পােপ েতামার sেগর্ যাoয়ার কথা, েসখােন না িগেয় তিুম নরেক যােব। তৃতীয়, জাগিতক েkেt 
মান সmান েথেক শুr কের যাবতীয় যা িকছু আেছ সব েতামার ন  হেয় যােব। aজুর্েনর যুd না করার িবrেd ভগবান িতনেট পৃথক 
যুিk িনেয় eেসিছেলন, eকটা হে  সামািজক, িdতীয় ধমর্ আর তৃতীয় আধয্ািtক। আধয্ািtকতার েkেt আtার দিৃ  েথেক 
েদখােলেন aজুর্ন ভুল করেছ, ধেমর্র িদক েথেক sগর্ o নরেকর দৃি  িদেয় ভুল pমাণ করেলন আর সামািজকতার িদক েথেক তার 
সmান, pিত ার কথা বেল েদখােলন aজুর্ন যুd না কের ভুল পেথi চেলেছ। যখনi েকান কাজ ei িতনেটর pিত দৃি  েরেখ করা 
হয় তখন েসi কাজi ে  কােজ পিরণত হয় – আধয্ািtক দিৃ েত, ধেমর্র দৃি েত আর সামািজক দৃি েত। যিদ সামািজক দিৃ  না 
িনেয়o করা হয় anত আধয্ািtক o ধমর্ীয় মেনাভাব িনেয় করা uিচৎ, যিদ ধমর্ীয় মেনাভাবo না থােক তাহেল আধয্ািtকতার 
মেনাভাব েযন থােক। িকnt যখনi েকান কাজ করার সময় মেন হয় সামািজক েkেt যিদo anেমাদন থােক িকnt eটা পাপ কমর্, 
তখন েসi কমর্ কখনi করা uিচৎ নয়। যিদ আধয্ািtক দৃি েত ei কমর্ আমােক মািটেত েফেল েদেব, তখনo েসi কমর্ করেত 
যাoয়া eেকবােরi িঠক হেব না। আবার ei কমর্ করেল আমার sগর্ pািp হেব িকnt আধয্ািtক দিৃ েত কমর্িট ভােলা নয়, েসi 
কমর্িটo করা uিচৎ হেব না। 
 
 সবার uপের রাখেত হেব আধয্ািtক কমর্, তারপর আধয্ািtক o ধমর্ীয় কমর্ তারপেরর sান হে  আধয্ািtক, ধমর্ীয় o 
সামািজক কমর্। েযমন েকu eকজন সnয্াসী হেত চাiেছ, তখন তার বাবা-মা িতরsার করেছ, আtীয়-sজনরা িনnা করেছ, aথর্াৎ 
সামািজক িদক িদেয় aেনক আপিt আসেছ, িকnt আধয্ািtকতার িদক িদেয় তােক unত জীবনচচর্ার sেযাগ কের িদে ।  aথচ 
সnয্াসী হেয় েসi যখন সnয্ােসর আদশর্ জীবন যাপেনর সাফলয্ aজর্ন কের দৃ াn sাপন করেছ তখন ei সমাজi তােক sীকিৃত 
িদেয় িদে , েসiজn আধয্ািtকতােক pথম sেযাগ েদoয়া হে । িকnt যিদ আধয্ািtকতা, ধমর্ীয় o সামািজকতা ei িতনেট িদক 
িদেয়i েয কাজ করা হয় েসi কাজটাi হে  ে  কাজ, eর মত uৎকৃ  কমর্ হয়i না।  
 

aবাচয্বাদাং  বহnূ বিদ িn তবািহতাঃ। িনnnsব সামথর্য্ং তেতা dঃখতরং n িকm ।।৩৬।। 

তুিম যিদ sধমর্ পালন না কের যুdেkt েথেক পািলেয় যাo, তখন েতামার শtrরা েতামার kমতার বয্াপাের িনnা কের যা 
বলার নয় তাi বলেব। েতামার আড়ােল যখন েতামার িনnা করেত থাকেব তখন সবাi ভাবেব, ei েলাকটােক আমরা eতিদন 
সmান কের eেসিছ! িনnssব সামথর্য্ং, েতামার সামথর্য্, েতামার kমতার েদৗড় কতখািন তাi িনেয় তারা সরব হেব, eর েথেক 
dঃেখর আর িক হেত পাের! েপছেন সবাi েতামােক ছয্া ছয্া করেব। যারা েযাগয্ েলাক, যােদর জীবেন aেনক কীিতর্ আেছ, আড়ােল 
তােদরেক সবাi যিদ েকান কােজর জn ছয্া ছয্া কের, eর েথেক বড় dঃখ আর িকছু েনi।  
 
 aজুর্ন যিদ যুd না কের পািলেয় আসেতন তখন ীকৃ  তাঁেক িগেয় েবাঝােতন েয e রকমিট কেরা না, িকnt eখানকার 
পিরিsিত হে  aজুর্ন িজেjস করেছ আমার পেk েকানটা ভাল, যুd করাটা িঠক, না যুd েথেক সের আসাটা িঠক। eখােন 
আমােদর আবার মেন রাখেত হেব েয, ীকৃ  িকnt eকবারo aজুর্নেক যুd করেত বলেছন না। aজুর্ন যুেdর জn pstত হেয়i 
eেসেছন, নতনু কের যুd করেত বলার আর েকান pেয়াজনi েনi। িকnt যুd েkেt আtীয়-sজন, বn-বাnবেদর েদখার পর েশাক 
আর েমাহ aজুর্নেক আ n কের িদেয়েছ। তারপর বলেছন, ei েশাক আর েমােহর থাবা েথেক আিম িক কের মুk হেত পাির। 
eরi utর ীকৃ  aজুর্নেক িদে ন। aজুর্নেক যুd করার জn uপেদশ েদoয়া হে  না, uপেদশ েদoয়া হে  aজুর্ন িকভােব 
েশাক আর েমাহ েথেক েবিরেয় আসেব, যুেdর জn aজুর্নেক pেরািচত করা হে  না। গীতার সব uপেদশ েদoয়ার পর যখন 
েদখেছন aজুর্েনর েশাক আর েমাহ িনবারণ হেয় েগেছ তখন aজুর্নেক বলেছন – িবমৈৃ তদেশেষণ যেথ িস তথা kr – আমার যা 
uপেদশ েদoয়ার িদলাম eবার তিুম িবেবচনা কের েতামার যা iে  হয় কর। aজুর্ন বলেছন – কিরে  বচনং তব – আিম আপনার 
uপেদশi পালন করব। গীতা aধয্য়েণর সময় আমােদর ei বয্াপার gেলােক খুব ভােলা কের মেন রাখেত হেব, ীকৃ  আদেপi 
aজুর্নেক যুd করেত uৎসািহত করবার জn uপেদশ েদনিন। aজুর্ন যিদ িবরাট রাজার দরবােরi, েযখােন যুd িনেয় সবাi 
আেলাচনা হেয়িছল, েসখােন বেল িদত আিম যুd করব না, তখন ীকৃ  িকnt ei uপেদশ িদেত েযেতন না। িকnt eখন আর ei 
মhুেতর্ ‘যুd করব না’ ei কথা বলা যােব না। েকন বলা যােব না, েসটােক পির ার কের েবাঝাবার জn ীকৃ  েদিখেয় িদেলন 
সামািজক দিৃ েত িক িক েদাষ হেব, ধেমর্র িদক েথেক িক িক েদাষ, আর আধয্ািtকতার িদক েথেক িক িক েদাষ হেব। েশষ েদাষ 
িক? aবাচয্বাদাং  বহূn , েয িনnা gেলা েতামার pিত pেযাজয্ নয় েসi কথা gেলাi েতামােক সবাi বলেব, তিুম কাপুrষ, ভীr, 
িব াসঘাতক, েচার iতয্ািদ কত িক বলেব।  
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 aজুর্ন eর আেগ p  কেরিছল – ন ৈচতদ্ িবdঃ কতরেnা গরীেয়া যdা জেয়ম যিদ বা েনা জেয়য়ুঃ – েহ ভগবান, আপিন 
আমােক বলুন আমার পেk েকানটা ভােলা, যুেd জয়লাভ করাটা, না েকৗরবেদর কােছ পরািজত হoয়া। ei pে র পিরসমািp েটেন 
ভগবান utর িদে ন – 
 

হেতা বা pাpয্িস sগর্ং িজtা বা েভাkয্েস মহীm । তsাdিt  েকৗেnয় যdুায় কতৃিন য়ঃ।।৩৭।।  

 eখােন আর আধয্ািtকতার িকছু েনi, eবাের eেস েগেছ পুেরাপুির ধমর্ আর সামািজক বয্াপার। তিুম যিদ যুেd জয়লাভ 
কর তাহেল ei পৃিথবী েভাগ করেব আর তিুম যুেd মারা যাo তাহেল তুিম sেগর্ যােব। eখােন পরািজত হoয়ার েকান p i েনi, 
আর aজুর্েনর েতা েহের যাoয়ার েকান p i েনi, হয় যুেd িজতেব নয়েতা মরেব। তাi eখােন যুd না করার েকান p i আসেছ 
না, eখন তিুম দৃঢ় স l হেয় যুেdর জn uেঠ দাঁড়াo। আেগকার িদেনর যত বড় বড় বীর েযাdা িছল, তারা বnী হেয় যাoয়া বা 
েহের িগেয় েবঁেচ থাকা, egেলা তারা িকছুেতi েমেন িনেতা না। হয় িজতব নয় মরব, পরাজয় বা বnী হেয় যাoয়া কােক বেল 
আমােদর জানা েনi। kিtেয়র ei ভাবটা ভারেত িচরnন। গীতার ei ভাব gিলর পিরণিত হে  আমােদর ভারেতর জীবনাদেশর্, হয় 
িজতব নয় মরব। eরi পিরণিত আমরা বুdেদেবর জীবেনo েদখেত পাi, বলেছন – আিম ei আসেনi হয় িসিdpাp হব নয়েতা 
আমার শরীর শুিকেয় নাশ হেয় যােব। িহnd ধেমর্ পরাজয় বয্াপারটা aতয্n গিহর্ত, ঘৃণার দৃি েত েদখা হয়। আমােদর ভারেত সব 
সময়i ধমর্ যুdi হত, aধমর্ যুেdর েকান anমিত ভারেত কখনi িছল না। েলাভ, েমােহ েpিরত হেয় েকান রাজয্েক আkমণ কের 
তার ধন সmদ লুন্ঠন করােক ভারত িচরকালi িনnা কের eেসেছ। িকnt eখােন ধমর্যুd হে ।  
 
 ৩৭ নং ে ােক সামািজক আর ধমর্ীয় যুিk িদেয়i aজুর্েনর ধমর্ স েটর বয্াপারটােক eেকবাের েশষ কের েদেলন। পুেরা 
গীতােত ীকৃ  িকছুkেণর জn মাঝখােনর কেয়কিট ে ােক ধমর্ীয় বয্াপারটােক িনেয় eেসিছেলন, েযখােন বলা হেয়েছ েয, sধমর্ 
যিদ তুিম িঠক িঠক পালন কর তাহেল sেগর্ যােব। eরপর েথেক িকnt পুেরা গীতােত আধয্ািtকতােক িনেয় আসা হেয়েছ। েযমন ei 
বণর্া ম ধমর্েকi পেরর িদেক েমলােবন সাংখয্েযােগর সােথ, মােন বণর্া ম ধমর্েক রাখেলo sগর্, নরক, পুনজর্n egেলােক েগৗণ কের 
িদেয়েছন। eর পেরর ে ােকi বলেছন –  
 

sখdঃেখ সেম কtৃা লাভালােভৗ জয়াজেয়ৗ। তেতা যdুায় যজুয্s ৈনবং পাপমবাpয্িস।।৩৮।। 

 ীকৃ  eবাের eেস েগেলন িন াম aনাসk কেমর্র pারিmক পযর্ােয়। aনাসk কমর্ মােনi হে  লাভ aলাভ, sখ dঃখ, 
জয় পরাজয় eসব িকছুর েথেক মনেক সিরেয় আনা। ei ভাব িনেয় যিদ তুিম eখন যুd কর তাহেল েতামার েকান পাপ লাগেব না। 
aজুর্ন p  কেরিছল আমার জn েকানটা িঠক, ীকৃ  তাঁেক pথেম বলেলন যুd করাটাi িঠক। aজুর্ন বেলিছেলন, যুেd eেতা 
েলােকর pাণনাশ করেত হেব তােত আমার পাপ লাগেব, ীকৃ  ei কথার জবাব ei ে ােক িদেয় িদেলন, তুিম aনাসk হেয়, 
িন াম ভােব eেদর pাণনাশ কর েতামার েকান পাপ লাগেব না। িন াম হoয়া মােন – তিুম লাভ-aলাভ, sখ-dঃখ, জয়-পরাজয়, 
পাপ-পূণয্ egেলার েকানটাi িচnা কেরা না। িন াম কেমর্ eকটা ভাবেক uেd  কের িনল, আমােক িক করেত হেব? আমােক ei 
করেত হেব। িঠক আেছ, আিম করব, eর পর আর েকান ধরেণর িবচার িবেবচনা eর মেধয্ মাথা গলােত পারেব না। েকান কাজ 
শুr করার আেগi আমােদর শারীিরক o মানিসক শিkর নbুi শতাংশ ন  হেয় যায় ei িবচার আর িবেবচনােতi। eকটা েমেয় 
িবেয় বািড়েত যােব, িবেয় বািড়েত েযেত হেল সাজেত হেব, িন য়i সাজেব, নারীেক সব সময় সাজেগাজ করেত হয়। িকnt eখন 
সাজেত বেস ভাবেত থাকেব আিম ei শািড়টা পরেল oরা আমােক িক ভাবেব, ei রেঙর bাuজটা যিদ পিড় তাহেল েলােক িক 
বলেব, ei গয়না gেলা পড়েল আমার বnুরা িক বলেব, েক িক ভাবেব ei িচnা করেত করেতi তার মাথাটা খারাপ হেয় যায়। 
েতামােক সাজেত হেব, তুিম সাজেব, আমার ei ei িজিনষ আেছ eর মেধয্i িনেজর মত েসেজ চেল যাo। আমােক েদেখ েক িক 
বলেব ei িনেয় আিম েকন িচnা করেত যাব। ei মেনাভাব িনেয় েসেজ েবিরেয় eেল তার েসৗnযর্ sাভািবক ভােবi aেনক েবেড় 
যােব।  
 

েবলুড় মেঠর pেতয্ক সnয্াসীেকi কাজ করেত হয়। তাঁরা যখন কাজ কেরন পুেরা েতজ িনেয় কাজ করেবন eখন কােজ 
সাফলয্ eেলা িক eেলা না তােত তাঁর ভাির বেয় েগেছ। eর ফেল তাঁর েতজ aেনক েবেড় যাে । যখনi মেনর মেধয্ খঁুতখঁুতািন 
আসেব, eটা করেল ভােলা হেব িক হেব না, নbুi শতাংশ েতজ ঐখান িদেয়i সাiেকেলর িটuেবর মত িলক হেয় েবিরেয় যায়। 
মলূ কথা হল কেমর্র েকান ফল আকা া করেব না। মােয়রা যখন রাnা কেরন তখন িতিন িক ভােবন েয আমার sামী িক বলেব, 
আমার সnানরা িক বলেব? মােয়রা যখন রাnা কেরন তখন কত শাn মেন রাnা কেরন। িকnt রাnা করার সময় যিদ সব সময় মাথায় 
ঘরুেত থােক িক জািন েকমন হেব, তাহেল িকnt িনি ত েয রাnা খারাপ হেবi। িকnt মােয়রা যখন ঐভােব শাn মেন রাnা কেরন 
তার েকান কমর্ ফল তাঁেদর লাগেছ না। বািড়েত যিদ েকান িবিশ  aিতিথেক িনমntণ করা হেয়েছ, তখন খুব িচnা ভাবনা কের 
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বানাে ন, েসটা আবার তাঁর কমর্ বnন হেয় েগল, বnন মােন কমর্ফল েলেগ েগল। ভােলা-মn grt নয়, eiটাi বলেছন, 
sখdঃেখ সেম কৃtা, েতামার জয় েহাক পরাজয় েহাক িকnt মনেক শাn রাখ। মনেক শাn েরেখ, aনাসk ভাবেক িনেয় েয েকান 
কােজ যিদ pবৃt হo তখন েস কমর্ েথেক েতামার ৈনবং পাপমবাpয্িস, েতামার পাপo হেব না পূণয্o হেব না। eখােন িবষয় হে  
যুd কমর্, মাnষ মারা কাজ সব েথেক গিহর্ত কমর্, িকnt aনাসk হেয় মাnষেক মারেলo েতামার পাপ লাগেব না। কারণ তিুম যা িকছু 
করছ ধেমর্র জn করছ, েতামার ধমর্i বলেছ তুিম হতয্া করেত পার। eখােন েতামরা সবাi eকেজাট হেয়ছ িকেসর জn? eেক 
aপরেক মারার জni eকেজাট হেয়ছ। িকnt eর পর যিদ তুিম sখ-dঃখ, জয়-পরাজেয় আসk হেয় যাo তাহেলi িকnt েতামার 
পাপ লাগেব।  
 
 eতkণ েতামােক যা বলা হল, ei কথা gেলা হে  সাংখয্েযােগর, সাংখয্ মােন jান, েতামােক jানেযােগর কথা 
বললাম। মাঝখােন িকছু ে ােক সামািজক আর ধেমর্র কথা বলা হেয়েছ। eর পর েথেক ভগবান কমর্েযােগর কথা বলেবন।  
 
 খুব সংেkেপ গীতার মূল কথা হে  – গীতা হে  েমাk শাst। েমাk শােst eকটা কথাi নানা ভােব ঘিুরেয় িফিরেয় বলা 
হয়, আtা ছাড়া িকছু েনi। আtাi bh, িতিনi ঈ র। আtা, bh আর ঈ েরর েকান pেভদ েনi। আtা ছাড়া আর িকছু েনi, 
ei jান যাঁর হেয় েগেছ িতিনi পরমহংস। যার ei jানটkু হয়িন িকnt েবাধটুk আেছ, েস িকnt আধয্ািtক পেথ aেনক eিগেয় 
েগেছ, তার আর কমর্ করার দায়ীt েনi। আর যােদর ei েবাধ হয়িন, যােদর কােছ কতর্া, কমর্ আর িkয়া ei িতনিট িবষেয় েভদ 
আেছ, যােদর আিম তুিম েভদ রেয়েছ, আtাi শুধু আেছন ei েবাধ যােদর েনi, eেদর জn কমর্েযাগ। যাবতীয় যত েযাগ আেছ, 
ভিk েযাগ, jান েযাগ, রাজেযাগ সবi কমর্েযােগর a । কতর্া আর কমর্ েযখােন আলাদা েসটাi কমর্েযােগর মেধয্ পেড় যােব। 
গীতায় pথেম jােনর সেবর্া  তেttর, eকমাt েযিট সেবর্া  সতয্ তার কথা বেল েদoয়া হেয়েছ। সেবর্া  লেkয্র কথা বেল িদেয় 
eবার oখােন িকভােব েপৗঁছান যােব, গীতার বাকী aধয্ায়gেলােত তারi বয্াখয্া করা হেয়েছ।    

 ৩১েশ জলুাi ২০১০ 

 aজুর্ন pথম েথেকi খুব uৎসােহর সােথi যুেdর pstিত িনেয় েরেখিছল। িকnt যুেdর িঠক আেগর মhুেতর্ aজুর্ন েশাক আর 
েমাহ বশতঃ aবসাদgs হেয় সমs uৎসাহ হািরেয় েফেলেছ। তখন ভগবান aজুর্নেক kীব ভাব তয্াগ কের যুdােথর্ uেঠ দাঁড়ােত 
বলেছন, আর বলেছন ei ধরেণর কাপুrষতা েতামার মত বীেরর পেk aতয্n aবমাননাকর। পুেরা গীতােত ভগবান aেনকবার 
বলেছন েয মামnsর যুধয্ চ, আমােক মেন েরেখ তুিম যুd কর। aজুর্নেক ভগবান িঠক িঠক েয uপেদশ িদে ন, েসi uপেদশ 
aজুর্নেক যুেd pেরািচত করার জn িদে ন না। যারা গীতার সারগভর্েক ভােলা কের বুঝেত চান, তােদর ei বয্াপারটা আেগ ভােলা 
কের hদয় ম করেত হেব, েবিশর ভাগ েলাকi ei জায়গাটােত eেস গীতার মূল uেd  o বkবয্েক ভুল বুেঝ েফেলন। ীকৃ  
aজুর্নেক যিদ যুd করার জni ei uপেদশ িদেতন তাহেল গীতা কখনi আধয্ািtক শাst হত না। েয েকান শােstর uেd  যিদ 
aেথর্াপাজর্ন করা, কাম-বাসনার পুিতর্ করা হয়, তাহেল েসi শাst কখনi আধয্াt শাst হেব না। গীতােত যিদo aেনকবার ভগবান 
aজুর্নেক বলেছন যুd কর, তার মােন aজুর্ন যুd করেত চাiেছ না আর ীকৃ  তাঁেক িদেয় যুd করােত চাiেছন, ভগবােনর শুধু 
eiটাi uেd  নয়। িdতীয় কথা হে , aজুর্ন যুd করল িক করল না তােত আমার িক সমsা সমাধান হেব গীতা পেড়। eকজন 
যিদ েকu িবরাট eমিবe েকােসর্ পরীkা িদেয় ময্ােনজেমন্ট িডgী িনেয় পাশ কের তােত আমার আপনার িক লাভ হে । ধমর্শাst 
হেছ েযখােন আমার আপনার সবার জীবেনর িচরnন সমsার uপেযাগী সমাধােনর পথ s  rেপ uেlখ রেয়েছ। তাহেল গীতার 
মলূ uেd টা িক? eকটাi মূল uেd  – েশাক আর েমাহ নাশ করা। 

 েশাক আর েমাহ eমন িজিনষ, যা pেতয্ক মাnেষর জীবেন সবর্দা েলেগi আেছ। p  হেত পাের ei েশাক আর েমােহর 
সে  আধয্ািtকতার িক সmকর্ থাকেত পাের? আমােদর pেতয্েকর েয sাভািবক aবsা, ei aবsাটাi হে  আমােদর আধয্ািtক 
aবsা। েশাক আর েমাহ ei sাভািবক aবsােক েঢেক িদে , কখন খুব গভীর ভােব। কখন al গভীর ভােব েঢেক িদে । আমার 
েয sাভািবক aবsা তােক েশাক আর েমাহ জানেত িদে  না। েশাক আর েমােহর মা হে  aিবদয্া, aিবদয্া েথেক জn িনে  েশাক 
আর েমাহ। aিবদয্ার যখন নাশ হেয় যােব তখন আমার যা srপ েসi srেপ pিতি ত হেয় যাব, আিম যা িছলাম তাi হেয় যাব। 
eখন ei েশাক আর েমাহ নােশর িক uপায়? েশাক েমাহেক নাশ করার dেটা uপায়। েশাক আর েমােহর মূেল আেছ aিবদয্া, মােন 
ajান, jান িদেয় ei ajানেক দরূ করেত হেব। িক jান? ঈ রi আেছন, ঈ র ছাড়া িdতীয় আর েকান বsti নাi, eটাi jান। 
ei jান যখন eেস যােব তখন তার aিবদয্া চেল যােব, aিবদয্া চেল েগেল েশাক েমাহািদ সব আপনা েথেকi খেস পেড় যােব।  

 িকnt আমার েবাধ হে  না েয ঈ রi eকমাt আেছন। ঈ র ছাড়া আর িকছু েনi eটা আিম বুঝেত পারিছ না। তখন 
গীতা আমােদর িdতীয় uপায় বলেছন তিুম েতামার sধমর্ পালন কর। িকnt গীতার uেd  sধমর্ পালন করেত বলা নয়। ei 
জায়গাটােক না বুঝেত পারেল গীতার মূল sর o গীতার মূল ভাবটােক েকান িদনi ধরেত পারা যােব না। আমার sাভািবক aবsা 
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হে  আিম েসi সি দানn পরমাtার সােথ eক, সি দানn হে ন িনতয্-শুd-বুd-মুk। শুd আtার ei sাভািবক aবsার 
মাঝখােন eকটা পদর্া পেড় আেছ। ei পদর্ােক বলা হে  ajান বা aিবদয্া। ধমর্gnাnসাের আমােদর sাভািবক aবsাটা িক? েসটা 
হে  – ঈ রi আেছন, আর আমরা েকান না েকান ভােব ei ঈ েরর সে  eক। ei ঈ রেক আমরা eেকক জন eেকক ভােব 
সেmাধন কির, েকu সি দানn বলেছ, েকu ভগবান বলেছ, েকu আlা বলেছ, েকu গড্  বলেছ, আমরা ীরামকৃ  বলিছ। ঈ রেক 
েয নােমi সেmাধন করা েহাক না েকন, আমরা েকান না েকান ভােব ei ঈ েরর সে  যুk। eখন িযিন aৈdতবাদী েবদাnী, িতিন 
বলেবন আিম তারঁ সে  eক, িকnt ঈ েরর সে  eক বলা যােব না, bেhর সে  eক বলা যায়। aৈdতবাদী ছাড়া আর সবাi বলেব 
আিম ঈ েরর সnান, আিম ঈ েরর দাস, মােন েকান না েকান ভােব ঈ েরর সােথ eকটা সmকর্ িনেয় জিড়েয় আেছ। সাধারণ 
aবsায় আিম েয ঈ েরর সে  েকান না েকান ভােব জিড়েয় আিছ eটা েবাঝা যায় না। েকন েবাঝা যায় না? আমােদর sাভািবক 
aবsা হে  ঈ েরর সােথ সmিকর্ত, ajান আর aিবদয্া ei sাভািবক aবsােক েঢেক েরেখেছ বেল আমরা েকu ei sাভািবক 
aবsাটােক, ঈ েরর সে  আমােদর eকtেক বুঝেত পারিছ না। েয েকান আধয্ািtক শাst, েস বাiেবল েহাক, েকারান েহাক, 
ধmপদ েহাক, তারা ei ajান আর aিবদয্ােক িবিভn ভােব বলেছ। ী ান ধেমর্ ei ajান আর aিবদয্ােক বলেছ আদম আর 
iেভর পতন। আদেমর েকন পতন হেয়েছ? েসi আিদ পাপ েথেক তার পতন হেয়েছ। আিদ পাপটাi হে  aিবদয্া। iসলােমo ei 
eকi িজিনষ বলেছ, eরা বলেছ গফ্ লা। গফ্ লা আর ajান eকi িজিনষ। কথা সবাi eকi বলেছ। 

 ei ajান আর aিবদয্ােক নাশ করেত হেব। ajােনর নাশ িকভােব হেব? ajােনর uেlা হে  jান, anকােরর 
িবপরীত হল আেলা। ঈ েরর সােথ আমার েয িনতয্, শা ত o িচরnন সmকর্টা রেয়েছ েসটােক জািগেয় দাo তাহেলi ajান নাশ 
হেয় েগল। eর জn দরকার তীk বুিd। েতামার যিদ তীk বুিd না থােক, কারণ মাnেষর বুিd aতয্n সাধারণ, তাi বলা হয় – হয় 
তিুম jােনর anশীলন কর, আর jােনর anশীলন করা যিদ েতামার dারা না হয় তাহেল sধমর্ পালন কর। sধেমর্র u াবsা হে  
aনাসk, aনাসk হoয়া মােন যা িকছু করলাম তার সব ফল ঈ ের সমপর্ণ কের িদলাম। aনাসেkর নীেচ হে  শুধু sধমর্ কের 
যাoয়া। আর তারo নীেচ হে  sধমর্ না করা। eরo নীেচ হে  ধমর্ বেল িকছু েনi বেল মেন করা। eখন pেতয্ক িদন নািsকরা 
িনতয্ নতুন যুিk তেkা িনেয় বলেছ আমরা eসব িকছুi মািন না। িকnt তােত jানীেদর িকছু আেস আেস না। মাnক আর নাi 
মাnক eর ফল িক হেব? ajান আর aিবদয্া। ajান আর aিবদয্ার ফল dিট – েশাক আর েমাহ।  
 

মাnষ dঃখ কে  েহঁিদেয় েহঁিদেয় কাঁেদ। েকন কাঁেদ মাnষ? হয় তার েশাক হেয়েছ, নয় তার েমাহ হেয়েছ। eকটা িজিনষ 
িছল, হািরেয় েগেছ, তার জn েয dঃখ হে  eটােক বলেছ েশাক। eকটা িজিনষ কােছ েনi, েসটােক েপেত চাiিছ, eiটাi েমাহ। 
আিম pেমাশন েপেত চাiিছ, eটা হেয় েগল েমাহ, আবার চাকির যিদ চেল যায় তখন হেব েশাক। ei েশাক আর েমােহর 
মাঝখােনi মাnষ ঘুের েবড়াে । েমাহ পুিতর্র জn মাnষ েলােভ কাজ করেছ। আর যােত েশাক না হয় েসটার জno কাজ করেছ। 
কাজকমর্ মাnষ েকন কের? pথম হে  যােত েশাক না হয় আর যােত আমার েমােহর পুিতর্ হয়। কােজ নামেলi আরo নানান 
aশািn, হয়েতা আর চার জন আেগ থাকেতi ঐ িজিনষটােক পাoয়ার জn দাঁিড়েয় েগেছ, তখন আবার aশািn। পুেরা জগেত যত 
কাজকমর্ হে  সবi ei েশাক আর েমােহর জn, আর যত aশািn ei েশাক েমােহর জn। ীনগের সntাসবাদীরা pেতয্ক িদন 
মাnষ খুন করেছ, েমােহর জn। কমনoেয়লথ েগমs  হেত যাে  েসখােন dনর্ীিতেত ভের েগেছ, েমােহর জn। েশাক েমােহর জn 
েলােকরা যখন dঃখ ক  আঘাত পাে , তখন ei dঃখ কে র বদলা েনoয়ার জn eকজন আেরকজেনর uপর ঝাঁিপেয় পড়েছ। 
জগেত েশাক েমাহ ছাড়া আর িকছু েনi। ei েশাক আর েমােহর জnদাtী হে ন aিবদয্া, ajান। েশাক েমােহর আgেন যত inন 
েদoয়া হেব তত তার aিবদয্া ajানo বাড়েত থাকেব। eকজন বলেছ ঠাkেরর কৃপায় dেটা ডাল ভাত হেয় েগেলi হেয় যােব। 
ডাল ভােতর বয্বsা হেয় যাoয়ার পর বলেছ eকটা ভােলা বািড় েপেলi আমার সব ভাবনা দূর হেয় যােব। বািড় হেয় েগেল বলেব 
eকটা মাrিতর aেlা গািড় হেল হত। মেনর চািহদার েশষ েনi। ei aিবদয্াi আমােদর নািচেয় চেলেছ। ঈেশাপিনষেদ ei eকi 
কথা বলা হয়, ঈ র ছাড়া আর িকছুi েনi, তাi aিবদয্ারo েকান sান েনi। িকnt আমরা েতা aেনক েসয়ানা, ঠাkর বলেছন – 
কাক বড় েসয়ানা িকnt সকাল েথেক aপেরর uি  েখেয় েবড়ায়। আমরাo মেন কির আমােদর মত েসয়ানা েকu নয়, িকnt আমরা 
সবাi সবার uি  েখেয় েবড়াি । আর তােতi সবাi মেন করিছ আমার কত আনn, আিম eখন েকািটপিত, আিম eখন মntী, 
সবাi আমরা িনেজেক কােকর মত েসয়ানা মেন করিছ। সবাi uি  খায় না, uি  খাে ন না eক সnয্াসী। সnয্াসীo বেল, hাঁ 
আিমo uি  খাি , িকnt সnয্াসী েমৗমািছর মত সাতটা বািড় েথেক তাঁর জীবন ধারেণর জn যতটুk দরকার সংgহ করেব। 
আপনার আমার বািড়েত েগল তােঁক eক মুেঠা িকছু িদেয় িদেল তােতi তার কাজ চেল যােব। aথবা আেগকার িদেন যােদর eকটু 
জিম-জায়গা িছল, েkেত যা ফসল হে  তােতi তােদর তখন িদন চেল েযত আর eেক aপেরর সােথ আদান-pদান কেরi তােদর 
জীবন sা েn চেল েযত। eর বাiের আমরা সবাi eঁেটা েখেয় যাি । আধয্ািtক দিৃ েত eেদর েথেক aপদাথর্ আর েকu নয়।  
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 আমােদর শাst eকটা কথাi বলেছ, তিুম জাগিতেক েkেt যতi uপের যাo, সব েতামার েমাহ েথেকi eেসেছ, েমাহ 
ছাড়া আর িকছু নয়। তাi জাগিতক িবপযর্য় eেলi, eবং eটা আসেবi, তখন তিুম েভে  পড়েব। আর তা নাহেল তুিম েশাক েথেক 
পালােত চাiছ। িহnd ধেমর্ sধমর্ পালনেক খুব u sান েদoয়া হেয়েছ, িকnt কদািচৎ কখন মিু েময় িকছু েলাক sধমর্ পালন করেছ। 
আiনsাiন eকজন িবjােনর িশkক, িবjােনর নতুন িকছু যখন আিব ার করেলন, তখন িতিন তাঁর নতনু িথিসসটা eমিনi 
পািঠেয় িদেলন, eখােন তাঁর েকান েশাক েমােহর িকছু হে  না, কারণ িতিন িশkেকর sধমর্ পালন করেছন। আিম eটােক িনেয় 
গভীর ভােব aধয্য়ণ কেরিছ, আিম eটােক িনেয় গভীের িগেয় িচnা কেরিছ, িচnা কের আিম িবjােনর ei তttটা েপেয়িছ, eটােক 
আিম জগেতর জn িদেয় িদলাম। eরজn আiনsাiন কাrর কােছ টাকা চাiেছন না, েক সmান করল, েক ei িথেয়ািরর 
সমােলাচনা করেছ েসi িনেয় িতিন eকবারo ভাবেছন না, কারণ িতিন sধমর্ পালন করেছ, sধমর্ পালন করা মােনi হে  েসখােন 
েশাক আর েমােহর েকান িকছু েনi। eখন কত নতনু নতুন িথেয়াির আসেছ, আজ eকটা িথেয়াির আসেছ কাল ei িথেয়ািরর 
িবrেd আেরকটা িথেয়াির দাঁড় কিরেয় িদে । আজেক বলেছ েবgন েথেক কয্াnার হবার সmবনা, পেরর িদন আেরক দল িবjানী 
বেল িদল েবgন কয্াnােরর pিতেরাধক। eখন মাnষ েকান িদেক যােব! কারণ iদািনং যত গেবষণা হে  সব গেবষণার েপছেন 
pচুর aথর্ ঢালা হে । েয গেবষণােত যত নতুন নতনু তথয্ িদেত পারেব তার তত aথর্ আসেব। eরা সবাi টাকা চাiেছ, eরা 
েকui sধমর্ পালন করেছ না, সবাi েমােহর জn করেছ।   
 
 ei জগেত eমন েকui েনi যার জীবেন কখন dঃখ-ক  anভব হয়িন। বুdেদব eiখান েথেকi তাঁর আধয্ািtক যাtা 
শুr কেরিছেলন, জীবেন dঃখ, dঃখ, শুধু dঃখi আেছ। মাnেষর সব dঃেখর েপছেন eকটাi কারণ হয় েশাক, না হয় েমাহ। পেুরা 
গীতা জুেড় শুধু ei কথাi বলা হেয়েছ, েশাক আর েমাহেক িকভােব দূর করেব। েশাক আর েমােহর নাশ করার uপায় গীতা বেল 
িদে । যারi ei শরীর ধারণ হেয়েছ তােদর pেতয্েকর েশাক আর েমাহ আসেবi, যিদ না েস রাজা জনেকর মত হয়।  
 
 েশাক আর েমাহ ei dেটা eেস েগেছ, eখন তার eকটা সাধারণ ভূিম থাকেত হেব। িবjােনর কােছ eকটা বড় সমsা 
eতgেলা েমৗিলক uপাদান িক কের হয়, েকাথাo eর eকটা eকt থাকেত হেব। দশর্েনর কােছo ei eকেtর বয্াপাের সমsা 
আেছ, যিদ dেটা থােক তাহেল eর eকটা মা থাকেব। eখােন ei েশাক আর েমােহর মা হে  ajান বা aিবদয্া। ajান মােন 
আিম আমার srপেক ভুেল েগিছ। আমার srপটা িক? আিম েসi সি দানেnর সােথ eক। আিম যিদ ী ান হi তাহেল আিম 
িযশুর সnান, যিদ আিম মসুলমান হi তাহেল আিম আlার সৃি , কৃ ভk যিদ হi তাহেল আিম তাঁর সৃি , তাঁর সnান, তাঁর দাস, 
েসi eকi বয্াপার। আর যিদ aৈdতবাদী েবদাnী হi তখন আিম বলব েসাহহং, আিমi েসi। িকnt সmকর্ েসi eকi। িকnt আমার 
সােথ িযশু, আlা, কৃে র কাrর সােথi েকান সmকর্ েনi, েসiজni eত dঃখ-ক । বলেছন, ei েশাক আর েমাহেক নাশ কর। 
িকভােব নাশ করব? েতামার েয বাsিবক srপ, তুিমi েয েসi আtা, তুিমi েয েসi সি দানn, েতামার আসল সtােক তিুম 
েজেন নাo, সে  সে  েতামার েশাক েমাহজিনত সব dঃখ-ক  চেল যােব। তিুম েতামার srপেক জানেত পারছ না? ei জানেত না 
পারাটাi হল aিবদয্া। িঠক আেছ, আিম েতামােক সহজ পথ েদখাি । তিুম েতামার কমর্ কের যাo। কমর্ যখন করেত যােব তখন 
তার aেনকgেলা rপ েদখেত পােব, যার মেধয্ ভিkেযাগ, jানেযাগ, রাজেযাগ o কমর্েযাগ সব িকছু আসেব। আেরকটা েযটা 
আসেছ যার মেধয্ েকান েযােগর বয্াপার েনi, যিদo িকছুটা কমর্েযােগর বয্াপার আসেছ, েসটা হে  sধমর্ পালন। sধমর্ পালেনর 
u াবsা হে  aনাসk ভােব কমর্ করা। aনাসk হেয় যিদ নাii করেত পার, তাহেল আসিk িনেয়i কর, কমর্ না করার েথেকo 
েসটা unত aবsা, আর ঐ কেমর্র ফল, ভােলা-মn যাi হল সব আমােক aপর্ণ কের দাo। আিম জািন তিুম বলেব, আিমেতা মন 
মখু eক কের ফল aপর্ণ করেত পারিছ না। মন মখু eক কের ফল aপর্ণ তিুম pথেম করেত পারেব না, না পারাটাi sাভািবক, 
যািntক ভােব মেুখ মুেখ বেল আমােক সব aপর্ণ করেত থাক, করেত করেত eকিদন hদেয়র েথেকi aপর্ণ করেত পারেব। eখন 
তিুম িদেনর মেধয্ d’চারেট িমেথয্ কথা বলছ, েলাকেক গালাগাল িদ , egেলাo আমােক aপর্ণ করেত হেব। eক সময় েতামার 
মেন হেব – িছঃ, আিম ীকৃ েক যত আেজবােজ কেমর্র ফল aপর্ণ করিছ! তখন ঐ কাজ gেলা করার সময় েতামার শরীরটা েকঁেপ 
uঠেব, তার মােন েতামার আধয্ািtক যাtা শুr হল। আেs আেs েতামার বয্িkেtর পিরবতর্ন হেত শুr করেব, আেs আেs তিুম 
eক an মাnষ হেত থাকেব।  
 
 সব jান েতামার েভতেরi আেছ, বাiের েথেক েতামার েকান jান হেব না। িকnt তার জn েতামােক খাটেত হেব। 
েতামার যখন jান হেব gr তখন বেল েদেবন hাঁ বাপু, eখন েতামার হেয়েছ। যিদ েকান িশ  grেক বেল েদয় – আিম আপনার 
সােথ eকমত হেত পারিছ না। তখন gr বেল েদেবন, েতামার বাপু eখনo সময় হয়িন। েকান gr, েসi বয্াসেদব েথেক শুr 
কের ীরামকৃ  পযর্n, কাrর kমতা েনi েয আমার আপনার মাথার মেধয্ eকিট কথা ঢুিকেয় িদেত পারেবন। শাst আর grর 
uপেদশ মত যত আিম খাটব তত আমার jােনর uেnষ হেত থাকেব। ঐ jান, েযটা আমার মেধয্ eেসেছ oটা িঠক না ভুল, েসটা 
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gr বেল েদন। sামীজী বারবার বলেছন – সমs jান েতামার মেধয্i। আমােদর কােছ শাsti gr, েসiজn বলা হয় শােstর সােথ 
িমিলেয় নাo।  
 
 গীতােতo pথেম ভগবান ীকৃ  aজুর্নেক u  তেttর কথা বলেলন। বলার পর েদখেছন aজুর্েনর িকছুi হে  না, হবার 
কথা নয়। তারপর িতিন জাগিতক কমর্, sধেমর্র কথা aজুর্নেক বয্াখয্া কের িদেলন। দয্ােখা, aজুর্ন তিুম যিদ জাগিতক দৃি েত ei 
sধমর্ েথেক িবচুয্ত হেয় যুd না কের সের পড়, তাহেল েলােক েতামার িনnা করেব, ei রকম িনnার তুিম eেকবােরi uপযুk 
নo। eর পর গীতার িঠক িঠক দশর্ন শুr হে । eত সব বলার পর ীকৃ  বলেছন – 
 

eষা েতহিভিহতা সাংেখয্ বিুdেযর্ােগ িtমাং শণৃ।ু বdুয্া যেুkা যয়া পাথর্ কমর্বnং pহাsিস।।৩৯।। 

 aজুর্েনর মেধয্ সংশয় eেসিছল, আিম েয grজনেদর বধ করব eেত আমার পাপ হেব, আিম ei পাপ েথেক িকভােব 
মিুk পাব। তখন ভগবান ীকৃ  aজুর্নেক বলেছন, eর আেগ েতামােক েয আtার কথা বলা হেয়েছ েসটা হে  সাংখয্েযােগর কথা। 
তিুম েক, েতামার srপ িক, eটা যখন সাkাৎ িনেজ েজেন েগেল সে  সে  তার ফল েপেয় যােব। িক ফল েপেয় যােব? েতামার 
েশাক আর েমাহ িচরিদেনর মত খেস যােব। েশাক আর েমাহটা িক? আচাযর্ বলেছন সংসার েহতু। ei েশাক আর েমােহর জni 
সংসার চলেছ। েদশ িবেদেশর যত েতেলর খিন আেছ, আেমিরকা চাiেছ সব তার িনেজর হােত চেল আsক। েসiজn আেমিরকা 
eর সােথ oর, oর সােথ eর লড়াi বাঁিধেয় িদে । eiভােব চলেত চলেত oসামা িবন লােদন ৈতরী হেয় েগল। লােদনেক মারার 
জn আবার আফগািনsােনর uপর আkমণ চালাল। নানান রকেমর রাজনীিতর যত েখলা চলেছ তার েপছেন eকটাi েহতু, েতেলর 
uপর আেমিরকা েযন িনয়ntণ িনেয় িনেত পাের, ei eকটাi েমাহ। ei eকটা সাধারণ িজিনষ সারা জগতেক নািচেয় চেলেছ। 
আমােদর েমাহ সব সাধারণ িজিনেষর pিত, িকnt তার pিতিkয়া খুব গভীের চেল যায়। আর যিদ jান হেয় যায়, আিম সি দানেnর 
সােথ eক, তাহেলi আিম সব েমাহ েথেক মুk। রাজার বয্াটা কkণ িভkা কের খােব না। বেল িkেদ েপেল বাঘo ঘাস খায়, িকnt 
েস বাঘ বাঘ নয়। না েখেয় মের যােব বাঘ কখনi ঘাস খােব ন। যখনi েস েজেন েগল আিম আর েসi পরমাtা eক, তখন 
িকছুেতi আর কািমনী-কা েনর ভূত েদখেব না। কািমনী-কা নi হে  েশাক আর েমােহর eকমাt কারণ। eখােন গীতায় যােক 
েশাক েমাহ বলা হে  ঠাkর তােকi কািমনী-কা ন বলেছন। কািমনী-কা নেক পাoয়ার েয i া তােক বলেছ েমাহ, কািমনী-কা ন 
হাত েথেক িছটেক েবিরেয় েগেল েয dঃখ হয় েসটাi েশাক। কািমনী-কা ন আর নাম-যশ, ঠাkর নাম-যেশর েথেক কািমনী-কা েনর 
কথাi েবিশ বলেছন, কারণ নাম-যেশর েথেক কািমনী-কা ন জাগিতক দিৃ েত আরo s  ভােব েবাঝা যায়। েয মাnষ বুেঝ েগল 
আিম েসi পরমাtা তখন তাঁর কােছ িতেলাtমা-রmােক িচতার ভs মেন হয়।  
 
 eষা েতহিভিহতা সাংেখয্, eতkণ েতামােক সাংখয্েযাগ বললাম, বুিdেযর্ােগ িtমাং শৃণু, eখন েতামােক বুিdেযােগর কথা 
বলিছ। eখােন aেনেকi eকটা িজিনষ ভুল মেন কেরন, ei সাংখয্ শbটা গীতােত aেনকবার আসেব, ei সাংখয্ িকnt কিপল 
মিুনর সাংখয্ দশর্ন নয়, eখােন সাংেখয্র aথর্ হে  pকৃত jান, সময্ক jান। কিপল মুিনর সাংখয্ দশর্েনর uেd o eকi, সময্ক 
jান pাp হoয়া। িকnt eখােন সাংখয্েযাগ আর সাংখয্ দশর্ন dেটা আলাদা। eiজn শাst যখন িঠক িঠক না পড়া হয় তখন সব 
gিলেয় যায়, eরটা oর ঘােড় তারটা oর ঘােড় েচেপ যায়। eখন ীকৃ  aজুর্নেক বুিdেযােগর কথা বলেছন। বুিdেযাগটাi আসেল 
কমর্েযাগ।  
 
 সাংখয্েযােগর মলূ বkবয্ হে  কতর্া, কমর্ আর িkয়া eক। তার মােন েসখােন বুিdর িকছু বয্াপার েনi। বুিd আিম আর 
তিুমেত িবেভদ িনেয় আেস। আিম আর তিুমর যিদ েকান েভদ না থােক তখন মেনানাশ হেয় যায়। যার বুিdর েবাধ আেছ তার আিম 
তিুমর েবাধ থাকেব। িকnt আধয্ািtক সtােত আিম তিুমর েবাধ থােক না। েসখােন বুিdরo নাশ হেয় যায়, আধয্ািtক সtার jান 
লােভর েkেt বুিdেক aিতkম কের েযেত হয়। বুিdেক aিতkম না করেল গীতা uপিনষেদ েয তেttর কথা বলা হে , েসi তtt 
যুিkেত দাঁড়ােতi পারেব না। েকন দাঁড়ােত পারেব না? কারণ বুিd মােনi আিম তিুম। েসiজn ীকৃ  বলেছন েতামার dারা 
সাংখয্েযাগ হেব না, মােন তিুম বুিdেক aিতkম করেত পারেব না। তাi েতামােক বুিdেযােগর কথা বলিছ, েযখােন তুিম বুিd 
লািগেয় আমার কথােক বুঝেত পারেব।  
 
 ei বুিdেযাগ িকভােব হেব? আচাযর্ শ র বলেছন, িনঃস তয়া, িনঃস  হে  েকান আসিk না থাকা, আর 
dndpহারণপূবর্কm  েকান ধরেণর dnd, sখ-dঃখ, জn-মতৃযু্, শীত-gী  egেলার dারা েতামার মেধয্ েকান pিতিkয়া ৈতরী হেব না, 
egেলার িদেক মনo িদo না। আর, ঈ রারাধনােথর্, েয কাজ gেলা করেব েসi কাজgেলা হে  ঈ েরর আরাধনা। আিম েযটা রাnা 
করিছ, েসটা আমার জn নয়, ঠাkেরর জn করা হে , ঠাkরেক িনেবদন কের আমরা pসাদ পাব। আেগকার িদেন বািড়েত যখন 
মাছ মাংস রাnা করা হত তখন বািড়র বাiের কােঠর unেন রাnা করা হত। eর eকটাi কারণ, বািড়েত েযটা রাnা হত েসটা 
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পািরবািরক িবgহ েদবতােদর, নারায়ণ, িশব, েগািবn, ামsnর, িগিরধাির, েয নােমi িবgহ েদবতা থাকেতন তাঁেক আেগ িনেবদন 
করা হত, মাছ মাংস ভগবােনর িবgহেক েভােগ েদoয়া যােব না, তাi বািড়েত ঐ িজিনষ রাnা হেব না। যা িকছু করেব ঈ েরর 
আরাধনােথর্i করেব, sধমর্ মােনi তাi। তুিম যখন কাuেক বধ করেত যা , েসটাo ঈ র আরাধনা, িবেয় করেত যা  েসটাo ঈ র 
আরাধনা, টাকা uপাজর্ন করেব েসটাo ঈ র আরাধনা, ঈ র আরাধনা না হেল sধমর্ হেব না। eiভােব ঈ র আরাধনােথর্ যখন কমর্ 
হয় তখন ei কমর্i েতামােক সমািধেযাগ, মােন বুিdেযােগর িদেক িনেয় যােব।  
 
 বkবয্ খুব পির ার, eর আেগ আমরা আেলাচনা কেরিছ, কতর্া, কমর্ আর িkয়া ei িতনেট eক, jাতা, েjয় আর jান 
eক, eটা হে  jানীর aবsা। ei aবsা িক েতামার হেয়েছ? তুিম িক eক েদখছ, েতামার িক বh েদখা বn হেয়েছ? না হয়িন, 
আিম েদখিছ আিম আলাদা আপিন আলাদা। তার মােন ঐ সাংখয্ jান eখন েতামার জn নয়। সাংখয্েযাগ তাহেল কােদর জn? 
শুকেদবািদেদর জn, সনক, সনকািদেদর জn, sামী িবেবকানেnর জn। তাহেল সাধারণ েলােকেদর জn িক? সাধারণ েলােকেদর 
জni eখন বলা হে । আমার জn সাংখয্েযাগ নয়, তার মােন ei নয় েয আিম ei েযাগেক জানেত পারব না। aজুর্েনর সময় 
হয়িন িকnt ভগবান তাঁেক জািনেয় িদেলন। ঠাkর বলেছন – সময় না হেল িকছুi হয় না, িকnt শুেন রাখা ভাল। aজুর্নেক শুিনেয় 
িদেয় eiবাের aজুর্েনর পেk েযটা কাযর্করী, uপযুk পথ েসi বুিdেযােগর কথা বলেছন। বুিdেযাগ মােন কমর্েযাগেকi েবাঝায়, েয 
িজিনষটা বুিdর সাহােযয্ করা হয়। eর আেগর েযাগ হে  আtjােনর aবsা, আtjােনর aবsায় েকান কাযর্ হয় না। বুিdেযাগ 
তাহেল িক? তুিম কমর্ কর। িকভােব কমর্ করব? আচাযর্ শ র বলেছন িনঃস তয়া, েকান আসিk থাকেব না। আর েকান ধরেণর dnd 
থাকেব না, সফলতায় uৎফlু হেব না, aসফল হেল মন খারপ কের েভে  পড়েব না। আর েয কাজi করা হেব েসটা হেব ঈ েরর 
আরাধনা। aেনেক মnবয্ কেরন েয শ ারাচােযর্র মেধয্ ভিkর বয্াপারটা িছল না। িকnt তা নয়, শ ারাচাযর্ যখনi কমর্েযােগর কথা 
বলেছন শুধু ভিk, ভিkর কথাi শুধু বেল েগেছন, যা িকছু করেব ঈ েরর আরাধনােথর্ করেব। আমরা eখােন শাst পাঠ করিছ েকন? 
ঈ েরর আরাধনােথর্। আচাযর্ েকন পড়াে ন? ঈ র আরাধনােথর্। রাnা করিছ, ঠাkেরর পূেজা, গালাগাল িদি  ঠাkেরর পূেজা। িকnt 
েছাটেবলা েথেক আমােদর েয সংsার ৈতরী হেয় আেছ েসi সংsার বলেছ গালাগাল েদoয়ার সময় ঠাkেরর পূজা হয় না। সংsারটা 
েকাথা েথেক ৈতরী হল? কারণ শাst বলেছ ঐ িজিনষটা িদেয় পূেজা হয় না। েষাড়শ aধয্ােয় ভগবান বেল িদে ন ei ei িজিনষ 
gেলা করা যায়না। েয কাজgেলা করা যায় না, েসi কাজ িদেয় ঈ েরর পূেজা হয় না। তেব কমর্সূেt aেনেকর eমন eমন জায়গায় 
কাজ করেত হয় েয তােদর d’চারেট মn কথা বলেত হয়, আবার কাuেক গালাগালo িদেত হয় কাজ আদায় করবার জn, েসgেলা 
আর ঠাkরেক েদoয়া যায় না, েদoয়ার কথাo নয়। তখন আর িক করেব, ঠাkরেক তখন বলেত হয়, েহ ঠাkর আমােক িনrপায় 
হেয় eiভােবi েতামার পূেজা করেত হে । আিম েয েশাক আর েমােহ পেড় কাuেক গালাগাল িদি  তা নয়, eটা না করেল 
আমার কতর্বয্ কেমর্ aবেহলা হেয় যােব। তখন ঠাkর িকছু িদন েদখার পর েদেখন েয eর eখােন বড় ক  হে , িঠক আেছ, তখন 
িতিন িনেজ তার কােজর জায়গাটা পােl েদন। যারা িঠক িঠক ভk, তােদর যিদ েকান পিরিsিতেত সাধনায় aেনক িব  আেস তখন 
ঠাkর তার ঐ পিরিsিতটােক an রকম কের িদেয় সাধনার ankল পিরিsিত কের েদন।  
 
 ei েযাগ িবষয়ক বুিd, কমর্েযােগর েয বুিd, eেত ঈ র pসাদ িনিমt jান pািp হয়, তখন ঈ েরর কৃপা হয়, ঈ েরর 
কৃপােতi তার jান pািp হয়। ei jান আর সাংখয্েযােগর jান eকi বলা হে । eiখােনi আচাযর্ eটােক পির ার কের িদেয় 
বলেছ সাংখয্েযাগীরা েযখােন যান, কমর্েযাগীরাo েসiখােন যান। আমােদর সমs হে  ajানতােক িনেয়। গীতা, মহাভারত, 
রামায়ণ, বাiেবল, েকারান সবাi ei ajান aিবদয্ােক িনেয়i আেলাচনা কের েগেছ। আtjােন কতর্া, কমর্ আর িkয়া ei িতনেট 
eক, মােন আtা ছাড়া িকছুi েনi, ei জগেত যত rপ আেছ, যত নাম আেছ সবi ঈ েররi rপ আর নাম। ei েবাধ যখন 
পুেরাপুির eেস যায় তখন তার কতর্া, কমর্ আর িkয়া বেল িকছু থােক না। ei jান যখন না থােক তখন আসেছ কমর্েযাগ। 
কমর্েযাগ করার সময় ঈ েরর কৃপা দরকার। তার কারণ যার মেধয্ কতর্া আর কেমর্র েভদ রেয়েছ েস কখনi ei েভদেক িনেজ 
েথেক দরূ করেত পােরনা, ei েভদেক দূর করেত eকমাt ঈ রi পােরন। িতিন যােক যখন বঝুেবন তখন তাঁর i া হেল িতিন 
কৃপা কের তার েভতর েথেক কতর্া আর কেমর্র েভদটােক দূর কের েদেবন। যখন েকu jানেযাগ করেছন, রাজেযাগ, ভিkেযাগ বা 
কমর্েযাগ করেছন, েকu ী ান মেত, েকu িশখ মেত েকu iসলাম মেত সাধনা কের যাে , তখন ভগবান তােদর মেধয্ কেয়কিট 
aবsােক েদেখ েনন, েস aনাসk হেয় েগেছ িকনা, dnd রিহত হেয় েগেছ িকনা, ঈ েরর েসবা মাt করিছ ei েবােধ সব কাজ কের 
যাে  িকনা, ei িজিনষgেলা যখন েকান সাধেকর মেধয্ eেস যায় তখন ঈ র তার pিত কৃপা বষর্ণ কের ঐ di েবাধটা নাশ কের 
েদন। ajান নাশ মােনi হে  ei di েবােধর নাশ। কাrর কাrর eটা িনেজ েথেক হয় আর েবিশর ভাগ েলােকর eটা ঈ েরর 
কৃপােত হয়। ei সংসাের আমােদর সবারi ei di েবাধ আেছ, di েবাধ মােন আিম তুিম েবাধ, আিম তুিম েবাধ মােনi হে  
কতর্া আর কমর্, কমর্ eখােন মােন কারেকর িdতীয়া, বাংলার কমর্ নয়, Subj ect and Obj ect  । কদািচৎ eকশ বছের কখন েকu 
আেসন যার ei di েবাধ আর থােক না।  
 



58 

 

Gita-2010/RKMVU/Indian Spiritual Heritage 

 

 ঠাkর বলেছন jানী মুেখ বলেলi jানী হয় না, jানীর লkণ আেছ, সবাi jানী হেত পােরনা। তাহেল িক হেত পাের? 
ভk হেত পাের, ভk বলেত কমর্েযাগীেকi েবাঝায়। ঈ র কৃপা করেল ভেkরo jান pািp হয়। jান pািpেত ভেkর সব বnন 
েকেট যায়। িকেসর বnন কােট? ধেমর্র বnন o aধেমর্র বnন। কারণ ধমর্টাo বnন আবার aধমর্টাo বnন। আিম খারাপ কাজ 
যখন করিছ তখন েসi কাজটাo আমার মেনর গভীের িগেয় eকটা ছাপ েরেখ চেল যাে , ভােলা কাজo ছাপ েরেখ যাে । গীতার 
চতদুর্শ aধয্ােয় ভগবান eiটাi বলেছন – sখসে ন ব ািত jানসে ন চানঘ – সttgণ যখন বৃিd হয় তখন তার sখটােক ভােলা 
লােগ ‘আিম sখী’ ei েবাধ হয় আর তার jান ভােলা লােগ, jােনর আসিk আtােক বnেন েফেল েদয়। িকnt aধয্াt হে  
িtgেণর পার, সttgণেকo ছািড়েয় েযেত হেব, ধমর্ aধেমর্র পাের, পূণয্ aপূেণয্র পাের েযেত হেব। egেলা শুধু মাt শুেন ধারণা 
করা যায় না, aতয্n কিঠণ িজিনষ।  
 

eর ভােলা uদাহরণ হে  – মেন করা যাক সূেযর্ eকজন eকটা বািড় বািনেয়েছ, ধের িনি  তার শরীর সূেযর্র তাপ সh 
করার uপেযাগী। eখন েস িগেয় sেযর্ িক সব সময় িদন েদখেব না রাতo েদখেব? তার কােছ িদন রাত েকানটাi থাকেব না। ei 
পৃিথবীেত আমােদর রােতর েবাধo আেছ িদেনর েবাধo আেছ। িকnt েয সূেযর্ বাস করেছ তােক যিদ িজেjস করা হয় eখােন 
কতkণ িদন হয় আর কতkণ রাত হয়? েস aবাক হেয় িজেjস করেব – িদন রাত! িদনটাi িক আর রাতটাi বা িক? তার কােছ 
িদন-রােতর েকান েবাধi েনi। আমরা তাহেল িক ধের েনব সূেযর্ সব সময় িদন থাকেব? না, সব সময় িদন থাকেব ei কথাo বলা 
যােব না। সূেযর্ েয aবsাটা েসটা হে  িদন-রােতর পােরর aবsা। েযখােন সূেযর্র আেলা পড়েছ আবার আেলা সের যায় েসখােন িদন 
আর রােতর েবাধ হেব। িকnt সূেযর্র যারা বািসnা তােদর কােছ িদন রােতর েকান ধারণাi থাকেব না। eকজন kিsগীর kিs করা 
েছেড় িদেয়েছ, eখন েস kিsেত েজতা হারার পাের। আেগ যখন kিs লড়ত তখন aেনক িজেতেছ aেনক েহেরেছ, eখন kিs লেড় 
না, তাi েজতা হারার p i েনi, মােন েজতা হারার পাের চেল েগেছ। িযিন bhjানী হেয় েগেলন িতিন বলেবন আিম ধমর্ aধেমর্র 
পাের চেল েগিছ। আেগ আিম aেনক ধমর্ কেরিছ, aধমর্o কেরিছ, eখন ধমর্ aধেমর্র পার।  
 
 গীতােত েয কমর্েযােগর কথা বলা হে , eর িতনিট শতর্ আেছ – pথম হে  aনাসিk। িdতীয় dnd রিহত, মােন sেখ বা 
dঃেখ তার মন চ ল হেব না, হারেলo চ ল হেব না, িজতেলo লাফােব না। িযিন bhjানী িতিন েদেখন ei যত dndমলূক িবষয় 
আেছ eর সােথ আমার েকান সmকর্ েনi। bhjানী যিদ মাংস ভাতo খান, িতিন েদখেবন তাঁর মখু egেলা েখেয়েছ, মখু, িজhা 
egেলা েতা iিndয়, আিম েতা iিndয় নi, আমার সােথ eেদর েকান সmকর্i েনi। আর মাংস ভাত না িদেয় শুকেনা মুিড় আর ল া 
েখেত িদেলo তাঁর eকi মেন হেব, তােতo িকছুi আসেব না তাঁর। bhjানীর eটা sাভািবক, সাধারণ েলােকেদর egেলােক 
সাধনা করেত হয়। আমােক eকজন মহারাজ eকটা পয্ােকট িদেয় বলেলন – ei পয্ােকটটা মেঠর aমুক মহারাজেক িদেয় েদেবন। 
আিম পয্ােকটটা িনেয় তাঁর হােত িদলাম। uিন পয্ােকটটা খুেল েদখেলন oর মেধয্ eকটা পচা কমলােলবু রাখা আেছ। eখােন পচা 
কমলােলবু থাকােত আমার েকান বয্াপার েনi, েয পািঠেয়েছ আর েয েপল eটা তােদর বয্াপার, আমার িকছুi বয্াপার নয়। আিম 
যখন কমর্েযাগ করিছ েসটাi eখােন ততৃীয় শতর্ – ঈ রারাধনাথর্m , ঈ র আরাধণার জn। েয কাজটাi করিছ মেন করেত হেব eটা 
ঠাkেরর কাজ। ei েয আমােক eকটা পয্ােকট েদoয়া হল েপৗঁেছ েদoয়ার জn, eখন আিম রাsা িদেয় েযেত েযেত পয্ােকটটােক 
েলাফালুিফ করেত করেত যাি । পয্ােকটটা খুেল েগল, েলবটুা রাsায় পেড় েগল। রাsােত েফেল েদoয়ার জn আমােক পয্ােকটটা 
েদoয়া হয়িন। কাজটা আমােক িঠক ভােব করেত হেব। eরপর পয্ােকট েথেক িক েবেরাল না েবেরাল তার দায়ীt আমার নয়, িকnt 
িঠক মত েপৗঁেছ েদoয়াটা আমার দায়ীt। েয েকান কাজi আিম করব েসi কােজর ফল িক হল না হল তার জn আিম িচnা করব 
না, eটাi eখােন বলা হে । েয েকান কাজ, আিম যখন sধমর্ rেপ েকান কাজ করিছ তখন পুেরা মন, pাণ, বুিd িদেয় েসi 
কাজটা করেত হেব। ei কাজ েথেক েয ফল হেব, কােজর পিরণাম যাi েহাক, sখ-dঃখ, আনn-িনরানn, u াস, হতাশ ভাব হেব 
eর েকানটাi েযন আমােক sশর্ না কের। যিদ িকছুi sশর্ না কের তাহেল বুঝেত হেব েয িঠক িঠক কমর্েযাগ হে । আর েয 
কাজটা করেল ঈ েরর পূজা হেব না, েয কাজটােক ঈ েরর পূজা rেপ েনoয়া যােব না, েসi কাজ করব না। ei িতনিটi হে  
কমর্েযােগর শতর্।  
 
 ei িতনেটেক পূরণ কের যিদ কমর্ করা হয় তখন আমার ধমর্ aধেমর্র বnনটা েকেট যােব, পাপ-পূেণয্র েবাধ চেল যােব। 
eরপর ভগবান ei কমর্েযােগর pশংসা কের বলেছন – 
 

েনহািভkমনােশাহিs pতয্বােয়া ন িবদয্েত। slমপয্s ধমর্s tায়েত মহেতা ভয়াৎ।।৪০।। 

 slমপয্s ধমর্s, ei িতনেট িজিনেষর anশীলেনর মাধয্েম যিদ eকটু সামাnতম কমর্েযােগর সাধনা করেত পারা যায় 
তােতi মন চা া হেয় যােব, বয্িkেt আমূল পিরবতর্ন eেস যােব। েনহািভkমনােশাহিs – aিভkমনােশাহিs, েযমন চাষীরা চােষর 
জn মািটেত িকছু বীজ ছিড়েয় িদল। েসi বছর আর বৃি  হল না, বৃি  না হoয়ােত বীজটা আেs আেs শুিকেয় ন  হেয় েগল। িকnt 
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কমর্েযােগ েকান িকছুi ei ভােব চােষর বীেজর মত ন  হেয় যায় না। কমর্েযােগর eকটুo যিদ সাধনা করা থােক তাহেল তার 
বয্িkt ৈতরী কের েদেব, েয বয্িktটা ৈতরী হেয় েগেল েসটা আর কখনi ন  হেয় যােব না। সাiেকল চালান, সাঁতার কাটা িশখেল 
আর কখন ভুেল যায় না। pতয্বােয়া ন িবদয্ত – pতয্বায় হে  uেlা ফল, যিদ আিম ভুল oষুধ েসবন কের েফিল, তাহেল আমার 
শরীর খারাপ হেব, কমর্েযােগ েসটা হেব না। যারা bাhণ তাঁরা সnয্া-বnনািদ কেরন, গায়tীমnt জপ কেরন, egেলা করেল েকান 
পূণয্ হয় না, িকnt egেলা না করেল pতয্বায় হেব, aকরেণ pতয্বায়, কেরিন বেল পাপ েলেগেছ। িকnt কমর্েযােগ eটা হয় না। gr 
আমােক আেদশ িদেয়েছন সকাল আর িবেকেল িনয়িমত জপ করেব। সকাল িবেকল জপ করেল িকnt আমার েকান পূণয্ হেব না, 
যিদ জপ না কির তাহেল পাপ হেব। িকnt কমর্েযাগ আিম eকিদন করলাম পের eক মাস হয়েতা করলাম না, তার জn েকান পাপ 
হেব না। আবার eক মাস পের মেন পড়ল েয আমােক আচাযর্ িক েযন করেত বেলিছেলন, িঠক আেছ আবার েসi সাধনাটা করা 
যাক। েযমিন সাধনা শুr করলাম আবার আিম eেগােত থাকব। ei ে ােকর মূল বkবয্ eiটাi। আর বলেছন tায়েত মহেতা ভয়াৎ 
- ei কমর্েযােগর সামাn eকটু যিদ তিুম সাধনা করেত থাক িকছু িদেনর মেধয্ জn-মতৃযু্ চেkর েয সংসারভয়, ei ভয়টা েকেট 
যােব। কমর্েযােগর িকছু িকছু ৈবিশ য্gিল বয্াখয্া কের পির ার কের িদে ন। পেরর ে ােক ভগবান ীকৃ  aজুর্নেক বলেছন –  
 

বয্বসায়ািtকা বিুdেরেকহ krনnন। বhশাখা hনnা  বdুেয়াহবয্বসািয়নাm ।।৪১।। 

 eখােন di রকম বুিdর কথা বলা হে  – বয্বসািয়ক বুিd আর aবয্বসািয়ক বুিd। বয্বসািয়ক বুিd মােন যােদর বুিd eক 
িদেক েলেগ আেছ, ei বুিd যাঁেদর আেছ তাঁরাi হে ন েযাগী, েযাগীর বুিd eকটা িদেকi যায়, েসi eকটা িদক হে  ঈ র, ঈ র 
ছাড়া েযাগীর মন an েকান িদেক যায় না। aবয্বসািয়ক বুিd হে , যােদর বুিd বhশাখা, বhশাখা বলেত েবাঝায়, েযমন েকান 
গাছ eক েডেল হয়, eকটাi কাN, তালগাছ, নারেকল গাছ iতয্ািদ। েবিশর ভাগ গােছরi aেনক ডালপালা থােক, eকটা ডাল 
েথেক আরo aেনক শাখা pশাখা েবিরেয়েছ, ei গাছেক বলা হে  বhশাখা িবিশ  গাছ। যােদর বুিd aবয্বসায়ী, তােদর বুিd দশ 
িদেক েলেগ আেছ, বুিdর বhশাখা হেয় আেছ। eখন নতুন eকটা শb েবিরেয়েছ mul t i -t aski ng, আজকালকারর েছেলরা 
eকিদেক কmুয্টাের কাজ করেছ, কােন eকটা েমাবাiল েফান েসখােন কথা বেল যাে , কmুয্টােরর েটিবেল চাo রাখা আেছ, কখন 
কখন চােয়o চুমুক িদে , পােশ eকজন বেস আেছ তার সােথ আDাo েমের যাে , সােথ সােথ আরo কত িক কের যাে । েয 
mul t i -t aski ng েক ধের িনেয়েছ তার জীবন সবর্নােশর িদেক eিগেয় েগল। ei  mul t i -t aski ng েক বn করেত হেব। িকnt 
ময্ােনজেমন্ট েকােসর্ pথেমi েTিনং েদoয়া হয় িকভােব ei mul t i -t aski ng eর dারা eকসােথ aেনক কাজ হােত িনেয় সব 
িদেক সামলােত হেব। িকnt গীতা বলেছ – বhশাখা hনnা , aবয্বসািয়ক বুিd যিদ হয় তাহেল বhশাখা, eকi সমেয় যিদ পাঁচ 
িদেক মন িদেয়ছ তাহেল তিুম িনি ত হেয় যাo েতামার aসাফলয্i আসেছ। আর তিুম যিদ জীবেন েতামার পতন চাo, তাহেল 
পাঁচটা িদেক eক সে  মন দাo। আর যিদ সাফলয্ েপেত চাo তাহেল eকটা িদেক মন দাo। sামীজী eর খুব snর বয্াখয্া কের 
বলেছন – eকটু oখান েথেক eকটু েসখান েথেক েনoয়াটা বn কর, eকটা ভাবেক aবলmন কের eিগেয় চল আর oেতi ডুেব 
যাo। eটাi হে  কমর্েযােগ গীতার মত। 
 
 িনuময্ান বেল eকজন খুব বড় পদাথর্ িবjানী িছেলন, েনােবল pাiজo েপেয়িছেলন। eয্টম েবামার pেজেko িতিন যুk 
িছেলন, মলূতঃ িতিন গািণতj িছেলন। িনuময্ানেক ei শতাbীর eকজন বড় pিতভাশালী িবjানী বেল মেন করা হয়, যিদo তাঁর 
নাম খুব eকটা pচােরর আেলােত আেসিন। িতিন পদােথর্র uপর aত বড় িবjানী, িকnt হঠাৎ তাঁর িক মেন হল, eiসব আিম িক 
আলতু ফালতু কাজ করিছ, িতিন পদাথর্ িবjােনর কাজ েছেড় িদেয় aথর্নীিতেত ঢুেক পড়েলন। দশ বছর aথর্নীিতেত থাকার পর 
uিন নতনু নতুন িথেয়াির িদেত শুr করেলন, পেরর িদেক ei িথেয়াির gিলেক গেবষণা কের anরা েনােবল pাiজ েপেয়িছল। eত 
বড় িবjানী িনuময্ান, েযিদন িফিজk বn কের িদেলন, তারপর িদন েথেক আর িফিজেkর িদেক তাকানিন, iকনিমকেসর বাiের 
িতিন আর িকছুi জােনন না। eকটা িজিনষেক যখন ধের িনল ঐটােক িনেয়i পেড় থাকেত হেব।  
 
 eতkণ কমর্েযাগ আর আtjানীর সmকর্ িকভােব হয় েসটা বলা হল। eরপর ৪২ েথেক ৪৫ ে ােক েবেদ েয িবিভn 
যj-যােগর কথা বেল মাnেষর মনেক আকৃ  করা হেয়েছ, তার সমােলাচনা করা হে ।  
 

যািমমাং পিু তাং বাচং pবদnয্িবপি তঃ। েবদবাদরতাঃ পাথর্ নাnদsীিতবািদনঃ।।৪২।। 
কামাtানঃ sগর্পরা জnকমর্ফলpদাm । িkয়ািবেশষবhলাং েভাৈগ যর্গিতং pিত।।৪৩।। 
েভাৈগ যর্pসkানাং তয়াপhতেচতসাm । বয্বসায়ািtকা বিুdঃ সমােধৗ ন িবধীয়েত।।৪৪।। 
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 েবেদ িবিভn যাগযেjর কথা বলা হেয়েছ, তিুম ei যj কর ei sেগর্ যােব, ei যj কর তিুম ঐ যর্ পােব, ei যj 
কর ei েভাগ করেত পারেব। যােদর িচt েবেদর ei সব মেনামgুকর বােকয্ েমািহত হেয় েভােগ আসk হেয় পেড় থােক তােদর 
বয্বসায়ািtকা বুিd হয় না, বুিd তােদর েকান িদনi শুd হয় না, তােদর anঃকরণo িsর হয় না। 
 

ৈtgণয্িবষয়া েবদা িনৈstgেণয্া ভবাজুর্ন। িনdর্েndা িনতয্সttেsা িনেযর্াগেkম আtবাn ।।৪৫।। 

 বলেছন েবেদ যা িকছু আেছ সবi ei িতনেট gেণর মেধয্i েঘারােফরা করেছ, সttঃ, রজঃ আর তমঃ। িকnt তিুম যিদ 
আধয্ািtক হেত চাo েতামােক ei িতনেট gণ েথেক েবেরােত হেব। েবদ েতামােক েকাথায় িনেয় যােব? েবেদর েশষ লkয্ হে  
sগর্, sগর্ পযর্ni েতামােক েবদ িনেয় যােব, sগর্ েতা আবার ei িতনেট gেণর মেধয্ আবd। sখ-dঃখ, ভােলা-মn, পাপ-পূণয্ যা 
িকছু dndাtক সবi ei িতন gেণর মেধয্। তাi েতামােক eiখান েথেক েবেরােত হেল িনdর্েndা aথর্াৎ সমs dেndর পাের েযেত 
হেব, িনতয্সttেsা, সব সময় েতামােক সttgেণ আি ত থাকেত হেব। আর িনেযর্াগেkম, েকান িকছু পাoয়ার েচ া তিুম করেব না, 
তার মােন তিুম জাগিতক sখ েভােগর জn েকান িকছুর আকা া রাখেব না। আtবান, aথর্াৎ িঠক সমেয় জপ, ধয্ান সাধনা কের 
েযেত হেব, যখন জপ, ধয্ােনর সময় হেব তখন েকান pমাদ, আলs েতামােক েযন না েপেয় বেস, সব সময় আtােত িsত aথর্াৎ 
আtােত মন িদেয় রাখেব। eর পেরর ে ােক বলেছন – 
 

যাবানথর্ uদপােন সবর্তঃ সংpেুতাদেক। তাবাn সেবর্ষু েবেদষ ুbাhণs িবজানতঃ।।৪৬।। 

 যারা েবেদর যj-যাগ কেরন তােদর িবিভn রকেমর কামনার পুিতর্ হয়, িকnt িযিন আtjানী তাঁর আর েকান িকছুর 
দরকার হয় না, তার সব কামনা খেস যায়। eটােকi eকিট uপমার সাহােযয্ ei ে ােক বলেছন। েযমন মাnষ জেলর জn বািড়েত 
kেয়া খনন কের, পুkর কােট, িটuবoেয়ল বসায়, েকান জেল কাপড় কােছ, েকান জেল sান কের, েকান জেল রাnা কের, িকnt 
যখন বnার সময় নদীর জল pািবত হেয় সমs eলাকা জলমg কের েদয় তখন আলাদা আলাদা কের জেলর বয্বহােরর pেয়াজন 
েশষ হেয় যায়, ঐ eকটা জেলi তার সব কাজ িমেট যায়। িঠক েতমিন bাhণs িবজানতঃ, যাঁর bhjান হেয় েগল তখন আর তাঁর 
ei েছাট খােটা িজিনেষর দরকার হয় না।  
 

কমর্েণয্বািধকারেs মা ফেলষু কদাচন। মা কমর্ফলেহতভুূর্মর্া েত সে াহsব্কমর্িণ।।৪৭।। 

 aজুর্নেক বলেছন – aজুর্ন েতামার শুধু কেমর্i aিধকার। eখােন ীকৃ  হঠাৎ কের েকন বলেছন েয েতামার কেমর্i 
aিধকার? ভগবান বলেত চাiেছন েয aজুর্েনর jােন aিধকার েনi। aিধকারী di ধরেণর, jান aিধকারী আর কমর্ aিধকারী। jান 
aিধকারী তারাi যােদর কতর্া, কমর্ আর িkয়া ei িতনেটর েকান েভদ েনi, েনi মােন খুব পাতলা eকটা আবরণ রেয়েছ, eকটু 
ধাkা মারেলi েসটাo খেস যােব। aজুর্েনর মেধয্ eখন ei িতনেটরi িবেভদ s  rেপ রেয়েছ, তাi aজুর্ন কেমর্র aিধকারী। আিম 
যখন বািড়র সবার বয্বহােরর জn eকটা গাড়ী িকনেত যাi তখন িক আিম বাস িকনব, নািক বুলেডাজার িকনব? আমার বািড়র 
বয্বহােরর েযটা uপেযাগী হেব েসi রকম eকটা গাড়ীi িকনব। কমর্ aিধকার মােন কমর্i েতামার পেk uপযুk। েযেহতু কেমর্র 
জni তুিম uপযুk তাi eেতi েতামার aিধকার আেছ। আর যিদ তুিম আধয্ািtক jান লাভ করেত চাo তাহেল তিুম কেমর্র 
ফেলর িদেক মন িদo না, তিুম কাজ কের যাo। মা কমর্ফলেহতুভূঃ, কমর্ফেলর েহতু তিুম হেয়া না, aথর্াৎ কখন eমন কমর্ কেরা না 
েযটা আবার eকটা নতনু কমর্ফল সৃি  করেব। aজুর্ন eখন যুেdর জn pstত হেয় eেসেছ, eকটা িবেশষ পিরিsিত aজুর্নেক ei 
রণভূিমেত িনেয় eেসেছ, eখন যিদ aজুর্ন পািলেয় যায় তখন েস eকটা নতুন কমর্ফেলর সৃি র জn দায়ী হেয় যােব। েয কমর্টা 
েতামার কােছ eেস েগেছ েসটাi শুধু কের দাo, নতুন কের িকছু করেত েযo না। তুিম আগ বািড়েয় নতনু িকছু কমর্ করেত েযo 
না, sধমর্ মােনi তাi, sধেমর্ েযটkু করার কথা েসiটুki করব, আগ বািড়েয় নতনু িকছু করেত হেব না। মা েত সে াহsব্কমর্িণ, 
সােথ সােথ an িদেক কমর্ না কের চুপচাপ বেসo থাকেব না। কমর্েযােগর ei িতনেট আবার শতর্ eেস েগল। pথম আলs েছেড় 
কাজ কর, িdতীয় নতুন কমর্ সৃি  করেব না আর ততৃীয় হে  ফলাকা া করেব না।  
 
 eর পের কেয়কিট ে াক আসেছ, যার বয্াখয্া আবার ততৃীয় aধয্ােয় আরo িবsৃত ভােব করা হেয়েছ। বলেছন – 
 

েযাগsঃ kr কমর্ািণ স ং তয্াk ব্া ধন য়। িসdয্িসেdয্াঃ সেমা ভtূা সমtং েযাগ uচয্েত।।৪৮।। 

 েযাগsঃ, েযাগ বলেত িগেয় আচাযর্ বলেছন – েকবলং ঈ রাথর্m , শুধু ঈ েরর জn কাজ করা, আর েকান ফেলর আশা না 
কর। eiটাi হে  তয্াগ। তয্াগ হে  েছেড় েদoয়া, িকnt eখােন বলেছন েকান ধরেণর আশা মেনর মেধয্ জাগেবi না। eমন িক 
বলেছন – ঈ েরা েম তু তু, pভু আমার uপর pসn হuন, িতিন খুিশ হন, ei ভাবনােকo তয্াগ করেত বলেছন। গীতার eিট 
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aতয্n u  ধারণা। দীkার সময় বেল েদoয়া হয়, জপ েশষ করার পর জেপর ফল iে  সমপর্ণ করেত। েতামােক ভােলাবািস তাi 
েতামার নাম কেরিছ। eiটাi হে  aৈহতুকী ভােলাবাসা। েতামােক ভােলাবাসিছ ei ভােলাবাসার েপছেন েকান েহতু েনi। sামীজী 
খুব snর uপমা িদে ন – েকu িহমালেয়র utু  তুষারাবৃত শৃ মালােক েদেখ মgু হেয় ভােলাবাসেছ। িহমালয় েতা তােক িকছু 
িদে  না, িকnt িহমালয়েক েদেখi আনn। ঈ েরর pিত ei ভােলাবাসার কথা বলা হে , েতামােক ভােলাবািস, eর েকান কারণ 
েনi, তুিম যিদ খুিশ হo েসেতা ভােলা কথা, যিদ খুিশ নাo হয় তবুo েতামােক আিম ভােলাবাসিছ। ei কথা gেলা খুবi সাধারণ 
ভােব বলা হে , িকnt egেলা aিত u  aবsার কথা। ei u  aবsায়, ei aৈহতিুক ভােলাবাসায় তিুম কৃপা কর eটাo থাকেব 
না, তিুম pসn হo eo থাকেব না। তেnt বলা হয় – মা তুিম pসnা হo, িকnt েবদােnর ei aনাসk ভাব হে  খুব u  দশর্েনর 
তtt, েসখােন pসn হo ei কথা বলার iে o মেনর মেধয্ uদয় হেব না। eiটাi হে  সমtং েযাগ uচয্েত, মেনর সমt ভাব, 
ei িনিবর্কার ভাব িনেয় েয কাজ করেব েসii েযাগী।  
 

দেূরণ hবরং কমর্ বিুdেযাগাদ্ ধন য়। বেুdৗ শরণমিn  কপৃণাঃ ফলেহতবঃ।।৪৯।। 

 কৃপণাঃ ফলেহতবঃ, কৃপণ মােন হে  েছাট বুিd, যারা aিত সাধারণ মেনর aিধকাির, তারাi ফেলর আকা া কের। 
তােদর dারা জীবেন িকছু হয় না। যারা িঠক িঠক বুিdমান েলাক, যারা িঠক িঠক আধয্ািtক জীবন যাপন করেছ তারা িন াম কমর্ 
কের।  
 

বিুdযেুkা জহাতীহ uেভ sকতৃd েৃত। তsাদ্ েযাগায় যজুয্s েযাগঃ কমর্s েকৗশলm ।।৫০।। 

 যিদ তিুম ei ধরেণর বুিdর আ য় নাo, িক িক বুিd? সমs dnd রিহত, ঈ েরর আরাধনােথর্, আর ফলাকা া রিহত। 
তখন uেভ sকৃতd েৃত, কেমর্র ভােলা ফলo েতামােক sশর্ করেব না, কেমর্র খারাপ ফলo েতামােক sশর্ করেব না। eিট গীতার 
aতয্n কিঠন তtt, েযটা aেনকবার ঘুের ঘেুর গীতােত eেসেছ। uেd  িনেয় যখনi েকান কাজ করা হয় তখন েসi কাজটা 
আমােদর মেনর uপর eকটা দাগ েফেল সংsার rেপ মেনর গভীের চেল যায়। আর uেd  না িনেয় যখন েকান কাজ করা হয় 
তখন েসi কাজ েকান দাগ েফেল না। দাগ না েফলেলo eকটা খুব সূk aবsােত িগেয় িকnt দাগ েফলেব।  আিম রাsা িদেয় 
যাি । হঠাৎ eকটা িভখািরেক েদখলাম েয েস িকছু eকটা ক  পাে । আিম িগেয় তােক িকছু eকটা কের িদেয় তার ক টা লাঘব 
কের আিম আমার কােজ েযমন যাি লাম েসiভােব চেল েগলাম। আমার মাথােতo eর আর িকছু েনi। গীতার মেত, আিম ei েয 
eকটা পূণয্ কাজ করলাম, eর ফল িকnt আমার আর আসেব না। কারণ আমার eখােন েকান uেd  িছল না। িকnt sামীজী 
কমর্েযাগ pসে  বয্াখয্া করেত িগেয় বলেছন, ei েয আিম eকটা ভােলা কাজ করলাম, ei কাজটাo খুব সkূ sের িগেয় eকটা 
ছাপ েরেখ যােব। েসi ছাপটা হে , মানবজািতর pিত আমার েয কrণা, ভােলাবাসার সংsার েযটা আেগ েথেকi িছল, েসi 
সংsারটা আরo শিkশালী হেয় েগল। িকnt bhjান যখন হেয় যায় তখন েতা আর েকান সংsােরর p i থাকেছ না, সংsার েতা 
মেনর, তখন িতিন মনেকo ছািড়েয় চেল েগেছন।  
 
 eখােন েযটা বলেত চাiেছ তা হে , তিুম েকান িকছু চাiেব না, তােত েতামার েকান ফল আসেব না। আসেল েকন ফল 
হয় না, িক কারেণ ফল আেস না আমােদর িঠক জানা েনi। িকnt পুেরা গীতােতi ei িজিনষটা ঘেুর ঘেুর eেসেছ, তুিম যিদ 
ফলাকা া রিহত হেয় eকটা কমর্ কর তাহেল েসi কেমর্র ফল েতামােক sশর্ করেব না, মােন েতামার মেনর েকাথাo ছাপ েফলেব 
না। eর সােথ anাn িজিনষo হেব। আিম eখান েথেক েকান uেd  ছাড়াi eমিনi িদlী যাি । েযেত েযেত েTেনর dঘর্টনা 
হেয় েগল, তখন আিম নানা ঝােমলায় পেড় েগলাম, তখন বলেব, ei েতা আিম ফল েপেয় েগলাম। eখােন িঠক ei aেথর্ বলা হয় 
না, আরo গভীর aেথর্ বলা হে । িকnt যতkণ না bhjান হে , ফলাকা া না কের ভােলা মn আিম যাi কির না েকন, খুব 
গভীর সূk sের িগেয় ছাপ eকটা েফলেবi। eকটু পেরi বলেবন – রসবজর্ং রেসাহপয্s পরং দৃ ব্া িনবতর্েত। খুব সূk sের েযটা 
ছাপ েফলেছ, ei ছাপটা bhjান না হoয়া পযর্n েথেক যােব। িকnt েয িবরাটাকাের ফল েদেব েসটা হেব না। eটা eকটা মতo 
হেত পাের। eখােন শাst মেত বলা হে  ফল পােব না। ফল পাoয়াটা হে , েযমন েবদ মেত আিম যখন eকটা যj করিছ, তখন 
আিম তার eকটা ফল পাব, েযমন sগর্rপী, ভােলা জnrপী ফল eকটা পাব। গীতার মেত যখনi আিম eকটা কাজ করিছ তার 
eকটা ভােলা িকংবা মn ফল হেব। eখন আিম যিদ বিল আমার েকান ফল লাগেব না, তখন ঐ ফলটা আমার আসেব না। িকnt 
eখােন aেনক p  আসেত পাের, েকন ei ফলটা ছাপ েফেল না। sামীজী িকnt বারবার বলেছন, তুিম ভােলা মn যাi কর েসটা 
িকnt মেনর মেধয্ eকটা ছাপ েফেল যােব। eটা িকnt গীতাo বলেছ। আিম কাuেক eকটা আম িদলাম, কমর্ফেলর মত েকান না 
েকান িদন আমােক ঐ ফল েদেব। রাজসভায় যখন েdৗপদীর বst হরণ হেত যাি ল, তখন ীকৃ  েdৗপদীেক িজেjস করেছন – 
তিুম মেন কের েদখ, তুিম িক কখন কাuেক েকান বst দান কেরিছেল? েdৗপদী তখন বলেলন – hাঁ hাঁ মেন পেড়েছ, eক ঋিষ 
sান করার সময় নদীর েsােত তাঁর েকৗিপন েভেস িগেয়িছল, আিম আমার শািড়র আঁচল িছেড় তখন তাঁেক দান কেরিছলাম। ীকৃ  
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তখন বলেলন, তােতi হেব। eটা িক eকটা িনছক কািহনী, না েকান তttেক pকাশ করেত চাiেছ। eটা eকটা কািহনীi, িকnt 
aতয্n eকটা মলূয্বান কািহনী। সাধারণ েলাক যারা তারা ei কািহনী েথেক িনেজেদর aবsার কথা ভাবেত শুr কের। সাধারণ 
মাnষ িনেজর মা, েবান, stীেক কখনi িববst েদখেত চাiেব না। তখন েস দান করেত শুr কের। িকnt ei কািহনীটােক যিদ 
আেরকটু ভােলা কের কাটা েছঁড়া করা হয়, েdৗপদী কেব েকাn  সাধু বাবােক eকটা কাপেড়র েছঁড়া টুকেরা িদেয়িছেলন আর ভগবান 
তােক শািড় িদেতi থাকেলন, eটা িঠক জমেছ না। েকননা মাnষ তার জীবdশায় িকছু না িকছু দান কেরi থােক। তাহেল eেদরo 
eত েকন ক  হে ? েয েকান কমর্ সূk sের আমার বয্িkt ৈতরী করেছ eটা িব াস না কের uপায় েনi, হেত বাধয্। আর যখন 
পরম jান লাভ হয় তখন ei ছাপ পড়াটাo বn হেয় যায়, eটাo খুবi যুিkযুk, েকননা aনাসk হেয় যান বেল কেমর্র েকান ফল 
তাঁেক sশর্ করেত পাের না। sামী ভূেতশানnজীেক eকবার eক িসিনয়র মহারাজ কমর্ফল িনেয় p  কেরিছেলন। তার utের িতিন 
িঠক ei িজিনষটাi uেlখ কের বেলিছেলন – ল া েখেল েযমন ঝাল লােগ িঠক েতমিন কমর্ আর কমর্ফেলর সে  েকাথাo েকান 
eকটা সmকর্ আেছ। eখন eটােকi বৃহtর েkেt িনেয় েগেলi সব সেnেহর aবসান হেয় যােব। 
 
 eকজন আচাযর্ আধয্াt শােstর kাশ িনে ন আর বািকরা সবাi শুনেছন। eখন যিদ p  করা হয় িতিনi েকন kাশ 
িনে ন আর বািকরাi বা েকন শুনেছ? eর uেlাটাo েতা হেত পারত। তখন eর utের সহজ বয্াখয্া কের বেল েদেবন কমর্ফেলর 
জn। eটাi ei pে র সহজতম সমাধান, েবিশ কাঁটােছড়া কের েভতেরর িদেক pেবশ করা হল না। ei kাশ েনoয়ার জn িযিন 
আচাযর্ rেপ িনবর্ািচত হেয়েছন, তাঁেক eর জn ঘরবািড় েছেড় সnয্াসী হেত হেয়েছ, সমs রকেমর জাগিতক sখ তয্াগ করেত 
হেয়েছ, বছেরর পর বছর তাঁেক শােstর েপছেন পির ম করেত হেয়েছ, আর আজ তাঁেক আচােযর্র পেদ aিভিষk করা হেয়েছ। 
eকটা কথােত আমরা বেল িদি  িতিন কমর্ কেরিছেলন বেল আজ eখােন েপৗঁেছেছন। েয েকান িজিনেষর েপছেন হাজারটা কারণ 
থাকেত পাের, েসi কারণ gেলােক েকu েদখেত পায়না। তাi সবাi বেল েদয় সব কমর্ফল। কমর্ফল েযi বেল েদoয়া হেব তখন 
মনটাo শাn হেয় যায়। আজেক ধীrভাi আmািন েকাথা েথেক েকাথায় uেঠ িগেয় েকািটপিত হেয় েগল। েকািটপিত হেত িগেয় কত 
রকেমর চালািক, িমেথয্ কথা আর কত ভােলা মn কাজ করেত হেয়েছ। ধীrভাi আmািন েকন eত বড়েলাক হেয় েগল, আিম েকন 
হেত পারলাম না? িকnt আmািনর কমর্gেলা আমরা েদখেত পাiনা, আমরা বিল িদi তার কেমর্ িছল। কমর্ফল বেল িদেল আর eত 
িবে ষণ করেত হয় না। eখন যিদ িবে ষণ কের েদিখ েয েস eত চুির কেরিছল, eত েলাক ঠিকেয়িছল, িঠক আেছ আিমo তাi 
কের বড়েলাক হব। eখােন িকnt তার খারাপ কেমর্র কথাgেলা বলেছন না, তার জn নয়, েকান জেn েস বড় দান কেরিছল 
েসiজn েস আজ eত বড়েলাক হেত েপেরেছ। eখন ei কথা েশানার পর সবাi দান পূণয্ করেত শুr কের েদেব। eেত সমােজর 
eকটা িsিতশীলতা eেস যায়। েসiজn িহnd ধেমর্র দশর্নেক aতয্n বাsব সmত দশর্ন বলা হয়। যিদ বিল আমার কপােল যিদ 
থাকেব তাহেল eমিনেতi আসেব, eটাi েনিতবাচক মানিসক বৃিt হেয় েগল, ei ধরেণর বৃিt বশতঃ েস আর েকান কাজ করেত 
চাiেব না। গীতা িকnt কখনi ei কথা বলেব না, েসiজn গীতা বলেছ -  মা েত সে াহsব্কমর্িণ, েতামার aকমর্িণ েযন কখন না 
হয়, কাজ েতামােক সব সময়i করেত হেব। যখন হােতর কাজ তখন কাজ কর, যখন েযটা করার েসটা কর, যখন হােতর কাজ 
েনi তখন পড়াশুনা কের u  িচnন িনেয় িনেজেক বয্াs রাখ। যখন েকান কাজ েনi, u  িচnনo হে  না তখন মেনর কাজ কর, 
মােন জপ, ধয্ান কর। ei িতনেট কাজ েযন সব সময় চলেত থােক। িকnt েবিশর ভাগ সময়i আমরা িক কির, ঠাkর বলেছন – 
kমেড়া কাটা বট্ ঠাkর। সারাkণ বেস বেস তামাক টানেছ, েমেয়েদর kমেড়া কাটেত েনi, তাi মােঝ মােঝ ঘেরর েভতের িগেয় 
kমেড়াটা েকেট িদেয় আেস। কেমর্র মাধয্েম আমােক ঈ র লাভ করেত হেব ei েবাধ কাrরi েনi।  
 
 েবলুড় মেঠর মহারাজেদর কত কাজ করেত হয় েয তােদর আেমাদ ফুিতর্ করার iে  থাকেলo uপায় েনi, সময়i পােব 
না, আেমাদ ফুিতর্ বলেত ঐ সnয্া আরিতর সময়টkু। গীতােত আেমাদ ফুিতর্ eেকবাের বn, েলােক তাi বেল গীতা eখন থাক। 
aিফস েথেক eেস eকটু িটিভ না েদখেল চলেব না, সpােহ eকিদন ছুিট, ঐিদন বnুবাnব িনেয় আDা মারা, তারপর িবেয় বািড়, 
জnিদন, িববাহবািষর্কী egেলা েতা আেছi। আধয্ািtক জীবন eiভােব চেল না, আধয্ািtক জীবন aতয্n কিঠন o kুরধার। 
আধয্ািtক জীবন আমােক eক মhুেতর্র আেমাদ pেমােদর সময় েদেব না। আধয্ািtক জীবেন েয কাজi করা হেব েসটাi ঈ েরর 
কাজ, aিফেসর কাজi েহাক, ঘেরর কাজi েহাক, কাrর গলা কাটা েহাক সবi ঈ েরর কাজ মেন কের করেত হেব, ei েবাধেক 
ধের রাখেত হেব। আধয্ািtক জীবেন জপ-ধয্ান, aধয্য়ণ আর কাজ eর বাiের আর িকছ ুেনi। সাধু সnয্াসীেদর ei জn েকান 
আেমাদ-pেমাদ েনi।   
 
 eখােন তাi বলেছন েযাগঃ কমর্s েকৗশলm , েযাগ হে  কেমর্র েকৗশল। কেমর্র েকৗশল মােন, তিুম কমর্টা িকভােব, িক 
েকৗশেল করেব। িক েকৗশল? সমt বুিd িনেয় ফলাকা া রিহত হেয় কমর্ করা, eiটাi েকৗশল। তুিম কত বড় কমর্েযাগী, েতামার 
কাজ কত ভাল েবাঝা যােব েতামার বুিd কতটা শাn। বুিd যিদ শাn না থােক, সমt বুিd যিদ না হয়, তাহেল বুঝেত হেব েকাথাo 
েতামার েগালমাল আেছ। সমt বুিd তখনi হয়, যখন কেমর্র ভােলা মn সব ফল ঈ রেক aপর্ণ কের েদoয়া হয়, েহ pভু eটা 
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েতামারi কাজ। আচাযর্ kাশ িনেত আসেছন, িতিন বলেছন – ঠাkর kাশ েনoয়াটা েতামার কাজ। আচাযর্ তাঁর সমs pেচ া 
িশkকতার কােজ লািগেয় েদেব। তখন ভােলা মn েকানটাi তাঁেক sশর্ করেব না। ঠাkর েযটা িগিরশ েঘাষেক বলেছন – িকছুi 
যিদ না করেত পার তাহেল আমােক বকলমা িদেয় দাo। পের িগিরশ েঘাষ যখন েকান কােজর বয্াপাের বলেছন, ei কাজটা আিমi 
করব, তখন ঠাkর বলেছন – খবরদার, আিম করব বলার েকান eিkয়ার েতামার েনi, সব eখন আমার। বয্াে র কয্ািশয়ার, েরাজ 
েকািট েকািট টাকা নাড়াচাড়া কের যাে , িকnt eকটা টাকােতo তার েকান aিধকার েনi। আমরা যাবতীয় যা িকছু করিছ সবটাi 
ঈ েরর, আমােদর িকছুi েনi। eখােন আমার বলেত যখন িকছুi েনi তাহেল আমার আসিk েকাn  িজিনষটার pিত হেব। িকnt 
মাnেষর মন ei বয্াপারটােক বঝুেতi পােরনা, আমরা eখনo u  আদেশর্র জn ৈতরীi নi। u  আদশর্ েয কত কিঠন, যারা 
ধের েরেখেছন তারাi বুঝেত পােরন। বলেছন –  
 

কমর্জং বিুdযkুা িহ ফলং তয্াk ব্া মনীিষণঃ। জnবnিবিনমুর্kাঃ পদং গ nয্নাময়m ।।৫১।। 

 যাঁরা মনীিষ, মােন যাঁেদর বুিd িsর হেয় েগেছ, যাঁরা jানী, আমােদর েয েদহবুিd, েয বুিd সব েথেক pবল, েসটােকi 
তাঁরা eiখােনi নাশ কের েদন। পরমপদ, িব পুদ যখন তাঁরা েপেয় যান তাঁেদর eiখােনi মুিk হেয় যায়। েয েকান ধমর্ েথেক 
েবদােnর িবেশষt eiখােনi। anাn ধেমর্ েযটাক u  aবsা বলা হেয়েছ, েসi aবsা লাভ করেত হেল আমােক আেগ মরেত 
হেব। আিম যিদ মুিk চাi তাহেল কাশীেত িগেয় আমােক মরেত হেব। ী ান ধেমর্ আমােক যিদ তােদর u াবsা লাভ করেত হয় 
তাহেল আমােক আেগ মরেত হেব, মােন মরেল sেগর্ যাব, iসলাম ধেমর্o sগর্ হে  সব েথেক u াবsা, েসখােন েযেত হেল 
আমােক মরেত হেব। েবৗd ধেমর্র u  aবsা হে  িনবর্াণ pািp, িকnt না মরা পযর্n িনবর্াণ pািp হে  না। eকমাt িহnd ধমর্i 
বলেছ তুিম েতামার ei জীবেনi জীবdশােতi মিুk েপেয় যােব। েসiজn িহnd ধমর্ হে  সব ধমর্ েথেক িবেশষ ভােব আলাদা 
eবং sকীয়তায় ে  ধমর্ বলা যায়, ei কারেণ সমg মানব জািতর sােথর্ িহnd ধমর্েক সব সময় রkা করা aতয্n pেয়াজন।  
 

িহnd ধেমর্র দশর্ন an েকান ধেমর্র সােথ িমলেব না। আিম যিদ ei শরীর িদেয়, েযটা আিম pতয্k anভব করিছ, 
েযটােত আমার িব াস দঢ়ৃ হেয় আেছ, eটা িদেয় যিদ েভাগ নাii করলাম, তাহেল মৃতযু্র পর, যার সmেn আমােদর েকান ধারণাi 
েনi, েকu s  কের িকছু বেলনিন, েসi sগর্ েপেয় আমার লাভটা িক। েসiজn sামীজী বলেছন – I don ’t bel i eve i n God   
who wi l l gi ve me et ernal heaven af t er deat h but cannot gi ve me       ,     a pi ece of   bread here . েয ভগবান 
eখােন আমােক eক টুকেরা rিট িদেত পােরনা আর মরার পর আমােক sগর্ েদেব ei রকম ভগবােন আমার িব াস েনi। anান 
সব ধেমর্ যা িকছু সেবর্া  ে  সব মরার পর। আর sেগর্র বণর্না িক রকম? দশ লk ধরেণর ফল েসখােন আমার জn রাখা আেছ, 
snর ঠাNা শুd জল, oখােন যত পুrষ থাকেব তারা সব সময় িতিরশ বছেরর যুবক হেয় থাকেব, আর সবাiেক েদখেত snর, যত 
েমেয়রা থাকেব তােদর সবাi বাiশ বছেরর যুবতী। পািকsােন eক িবেদশী জানর্ািলs িলখেছন, েকারান পেড় আমার মেন হে  
আিম েকন ী ান হেয় জnালাম, মুসলমান হেয় জnােলi হত, তাহেল sেগর্র যা বণর্না, তােত মেন হে  eটাi িঠক িঠক 
বসবােসর uপযুk sান। aথচ পািকsান আফগািনsােনর কত েলাক না েখেয় মরেছ, eেক aপেরর গলা কাটেছ। েকন কাটেছ, মরার 
পের আিম sেগর্ যাব, sেগর্ িগেয় আিম hিড়েদর পাব, hিড় হে  আমােদর পরীর মত। আমােদর রামাnজম, মা াচাযর্ যত দশর্ন 
িদেয়েছন তােতo আমােক মরেত হেব। eকমাt aৈdত েবদাn বলেছ, না, eখােনi যা হবার হেব, eখােন যিদ না হয় তাহেল 
আমার লাভ িক। eiটাi গীতা ei eকাn নং ে ােক বলেছ – জnবnিবিনমুর্kাঃ, eiখােনi জn-মৃতযু্র বnন েথেক মুিk লাভ 
করেত হেব। তারপর বলেছন – 
 

যদা েত েমাহকিললং বিুdবর্য্িততির িত। তদা গnািস িনেবর্দং ে াতবs rতs চ।।৫২।। 

 যখন েতামার মেনর কািল, মেনর কািল হে  ei েশাক েমাহািদ, মেনর ei কলুষ যখন দূর হেয় মন শুd হেয় যােব, 
তখন তিুম সব িকছুর পাের চেল যােব, সমs কমর্i তখন েতামার কােছ িন ল হেয় যােব। তুিম যিদ জানেত চাo তিুম কেব 
পরামাথর্ jান লাভ করেব? তখন ীকৃ  বলেছন – 
 

rিতিবpিতপnা েত যদা sাsিত িন লা। সমাধাবচলা বিুdsদা েযাগমবাpয্িস।।৫৩।। 

 েতামার জেnর পর েথেক েসi েছাটেবলা েথেক যত রকেমর কথা শুেন eেসছ, ei করেল ei ফল পােব, মন িদেয় 
েলখাপড়া কর তাহেল পরীkার ফল ভাল হেব, ভাল ফল হেল ভাল চাকরী পােব, ভােলা চাকির েপেল ভােলা েমেয়র সােথ িবেয় 
হেব। েবদ আমােদর কত রকেমর কথা বেল েগেছ, আমােদর grজনরাo eকi কথা বেল আসেছন, ei করেল ei ফল পােব, ঐ 
করেল ঐ ফল পােব, eত রকেমর কথা শুনেত শুনেত আমােদর মনটা চ ল হেয় েগেছ। চ ল মেনর ধমর্ হে , কখন বলেছ ঐটা 
করব, কখন বলেছ ঐটা করব না, eiটা করব, eকবার eটােক ধরেছ আেরকবার eটােক েছেড় an িকছু করেত যাে । মেনর 
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ei ধরেণর চ লতা যখন pশিমত হেয় মন শাn হেয় যােব, বুিd িsর হেয় যােব, যখন বলেব আমার eটাo চাiনা, ঐটাo চাiনা 
তখন েতামার তttjান লাভ হেব।  
 
 গীতােত ‘jান o িবjান’ ei শb dেটা aেনকবার uেlখ করা হেয়েছ, ঠাkর বলেছন jানী আর িবjানী। আচাযর্ শ র 
ei jান o িবjানেক পিরভািষত করেত িগেয় বলেছন শােst েযটা বলা হেয়েছ, আচাযর্ েযটা বলেছন েসটােক েয িঠক িঠক বুঝেত 
পাের, আর িদনরাত সব সময় তার eটাi মাথার মেধয্ িচnন হেয় যাে  িতিন jানীর aবsায় েপৗঁেছ েগেছন। মেন রাখেত হেব, 
eখােন িকnt jানীর কথা বলা হে । jানী আর িবjানীর মেধয্ aেনক পাথর্কয্। িকnt rিতিবpিতপnা েত, েবেদর নানান রকেমর 
কমর্, তার আবার কত রকেমর ফেলর কথা শুনেত শুনেত আমােদর মন চ ল, jানীর ei ধরেণর চ লতা আর হে  না। িকnt 
গীতার eকটা জায়গায় বলা হেব ajানী আর jানীর িক তফাৎ, েসখােনo িকnt িবjানীর কথা বলা হে  না। jান মােন পরমাথর্ 
jান হয়, আবার েয jােনর পেথ চলেছ তােকo jানী বলা হয়, িনm jান আবার u  jান, u  jানেক aেনক সময় িবjানo 
বলা হয়।  eখােন িনm jােনর কথা বলা হে । ei িনm jােনর েয jানী তার সােথ ajানীর িক তফাৎ েসটা বলেত িগেয় আচাযর্ 
বলেছন – ajানী যখন েকান কাজ কের েভােগ িলp হেয় কর, তখন তার িবরাট আনn। ঠাkর eর খুব snর uপমা িদেয় বলেছন 
– di বnু েমলােত ঘরুেত েগেছ, eকজন বnু েমলােত েদব-েদবীর সব ছিব েদখেছ, আেরক বnুo ছিব েদখেছ, েয ছিবেত েদখাে  
eকজন ন া েমেয় িনেজর uপপিতেক ঝাঁটা িদেয় েপটাে । ei ছিব েদখেত েদখেত েস িচৎকার কের বলেছ – oের oখােন িক 
েদখিছs  eখােন েদখিব আয়। ajানীরা যখনi েকান িজিনষ েভাগ কের ঐটােতi তখন pচN আনn পায়, পের তার যাi েহাক, 
েসi মhুেতর্ aতয্n আনেn মশgl  হেয় থাকেব। িচংিড় মাছ েখেল eলািজর্ হয়, িকnt িবেয় বািড়েত eত বড় বড় গলদা িচংিড়, পের 
যা হেব েদখা যােব eখনেতা েখেয়িন, eরা হে  ajানী। িকnt jানী েয, েসo খায়, েসo েভাগ কের আবার েসo েরােগ েভােগ। 
িকnt pথম েথেকi বলেত থােক িছিছিছঃ, egেলা আিম িক করিছ, আমার মেন েয কামনা বাসনা আেছ eরাi আমােক egেলা 
করাে , আিম িক করব বুঝেত পারিছ না। তাi ঠাkর বলেছন jানী ভয় তরােস, jানীর মেন সব সময় ভয়, ei বুিঝ আমার 
পতন হেয় েগল। পরমাথর্ jান না হoয়া পযর্n ei ভয়টা jানীর সব সময় েথেক যােব। 
 
 িতপাn নং ে ােক ei বkবয্েকi বলা হে । rিতিবpিতপnা েত, rিতেত মােন েবেদ েয নানা কমর্ফেলর কথা বলা 
আেছ, যখন eiসব নানা কমর্ফল েথেক েতামার মন সের আসেব, মন আর চ ল হেব না, মন যখন িsর হেয় যােব, তখন 
সমাধাবচলা, েতামার বিুd সমািধ হেয় যােব, সমািধ মােন েভতের েতামার আtােত মন িsর হেয় যােব, পাঁচ রকম িবষেয়র িদেক 
মন েয ছুেট েবড়াি ল েসটা বn হেয় যাoয়াটােক সমািধ বলেছন। মন তখন eকটা জায়গােত িsর হেয় েগল। মন যতkণ িsর না 
হে  ততkণ eর আেগ eেতা েয কমর্েযােগর শেতর্র কথা বলা হেয়েছ, sধমর্ পালন, ঈ েরর পূজা, কমর্ফল তয্াগ, aনাসিk, ঈ ের 
ফল aপর্ণ, egেলা েকানটাi ফলps হেব না। মন যতkণ বিহমুর্িখ থাকেব ততkণ কমর্েযাগ করাi যােব না। মন বিহমুর্িখ েকন হয়? 
সাধারণতঃ কামনা বাসনার জn, আর তার েথেক যারা eকটু unত তােদর বিহমুর্িখ হয় rিতিবpিতপnা েত, েবেদ েয নানা রকেমর 
িkয়াকেমর্র কথা বলা হেয়েছ তার িদেক আকৃ  হেয় মন বিহমুর্িখ হে ।  
 

ei কথাgেলা aজুর্নেক বলা হে , aজুর্ন েসi সময়কার েলাক যখন েবেদর কাল পুেরাদেম সমােজ তখনo সচল িছল, 
তিুম রাজসূয় যj কর, তুিম a েমধ যj কর, ei যj করেল ei ফল পােব, aমুক যj করেল তমকু ফল পােব, eক কথায় 
কািমনী-কা ন, মান, যশ, pিতপিt ei িবষয়gিলর িদেক মন েদৗড়াে । ei ে াক েয মতটােক সামেন িনেয় eেসেছ, তােত 
েজহাদীরা েয সntাস কের িবধমর্ীেদর গলা কাটেছ, তার anমিত হে  না। েজহােদর কথা বলেতi, েতামার মন িকnt চ ল হেয় 
uঠেছ, পাঁচটা কােজ মনেক িনযুk করেত হে , তিুম িsর হেয় বসেত পারছ না, eটা িকnt ধেমর্র কাজ নয়, তিুম ei কাজ করা 
েথেক িবরত হo।  

 
গীতা uপিনষদ sেগর্ যাoয়ার pেচ ােক pিতহত করেছ, েজহাদ কের sেগর্ যাoয়ার েচ ােক ei ে ােক আটকােনা হে । 

যিদ শাst েতামােক পাঁচ রকেমর কাজ করেত বেল, তুিম ei পাঁচটা িবষেয় মন িদo না। aেনক সাধয্, সাধন o সmn ei িজিনষ 
gিলেক েবদ pকাশ কের। সাধয্ হে  িক িক িজিনষ পাoয়া যােব, সাধন হে  িকভােব পাoয়া যােব, সাধয্ আর সাধন ei dেটার 
মেধয্ িক সmn েসটা বলেছ। গীতা egেলােক আটেক িদে । sেগর্ যাoয়ার আকা া যতkণ না বn করছ ততkণ তুিম েযাগী হেত 
পারেব না, sগর্াকা ী কkণ সমাধাবচলা হেত পারেব না। তুিম যিদ বল আিম sেগর্ েযেত চাi, িঠক আেছ তাi আকা া কর, তেব 
েতামার জn গীতা নয়। িহnd ধেমর্ কখনi ধমর্াnিরত করার বয্াপার েনi। কারণ, িহndরা aিধকািরেত িব াস কের। সবাi সব িকছরু 
েযাগয্ নয়। তাহেল মিুkর েযাগয্ কারা? যারা sগর্pািpেত িব াস করেছ তােদর জn মিুkর ধারণা নয়। তাi গীতার uপেদশo সবার 
জn নয়। যিদ তুিম বল আিম মিুkর বয্াপার জানেত চাiিছ, তাহেল তিুম eেসা, আিম েতামােক জািনেয় েদব। গীতা কাuেক ধের 
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েবঁেধ িনেয় eেস তার মত কাrর uপর চািপেয় েদেব না, িহnd ধেমর্র েকাথাo কখন ei ভােব ধমর্াnিরত করা হয়িন। ধমর্াnিরেতর 
ধারণা আমােদর িহnd দশর্েনi দাঁড়ায় না। 
 
 যিদ েকu বেল আিম sগর্sখo চাi না, iহ জগেতর sখo চাi না, আিম ei জnমৃতযু্র চk েথেক েবেরােত চাi, তখন 
বলেব eবার গীতা uপিনষেদর বাণী েতামার জn, তিুম uপযুk আচােযর্র কােছ গীতা uপিনষদ aধয্য়ণ কর। জn-মৃতযু্র চk েথেক 
না েবেরােত চাiেল গীতা uপিনষদ তার জn নয়। ধমর্াnিরত করার জn গীতা uপিনষদ নয়, যারা সব িকছু েছেড় িদেয়েছ, eকটা 
eকটা sর েপিরেয় eেস যারা বলেছ আিম jান ছাড়া আর িকছু চাiনা, তখন তার জn গীতা uপিনষদ। েযেহতু গীতােত sধেমর্র 
কথা বলা আেছ, তাi যারা sধেমর্র েচতনা আনেত চাiেছ তােদরi শুধু গীতার uপেদশ েদoয়া েযেত পাের। িকnt যারা eেকবাের 
পুেরাপুির জাগিতক sখ েভােগ ডুেব থাকেত চাiেছ, sধমর্o করেত চাiেছ না, তােদর জn গীতা eেকবােরi নয়। eখন আিম যিদ 
বিল তুিম যিদ sধমর্ পালন কর তাহেল েতামার শরীর মন ভােলা থাকেব, তুিম আেরা ভােলাভােব সব িকছু েভাগ করেত পারেব, 
েভােগর েলাভ েদিখেয় eেদরেক েটেন িহঁচেড় িনেয় আসা হে । eটা িকnt আদেপi গীতার uেd  নয়।   
 
 aজুর্েনর সমsা হে , যুd করেত eেস তার মেধয্ েশাক আর েমাহ eেস েগেছ। ভগবান ীকৃ  তাঁর েশাক েমাহ দূর 
করবার জn বলেলন, েতামার িনেজর srপেক েজেন িনেল েতামার েশাক েমাহ নাশ হেয় যােব। aজুর্নেক আtতেttর jান িদেয় 
েদখেলন aজুর্েনর মেধয্ ei jােনর েকান pভাবi পড়ল না, aজুর্েনর মেনর েকান পিরবতর্নi হল না। eখান েথেক িতিন eেকবাের 
েসাজা রাsায় eেস বলেলন – েলােকরা েতামার কাN েদেখ হাসেব, aবাচয্বাদাং  বহূn , িনnnsব সামথর্ং, iতয্ািদ, ei রকমিট 
কেরা না। aজুর্ন িকছু eকটু বুঝল, িকnt পুেরা ধাkাটা লােগিন। তখন ভগবান বলেলন – দয্ােখা, েতামােক aেনক u ঁচু কথা বললাম, 
ei কথা gেলা েতামার জn নয়, eবাের েতামার জn েযটা uপযুk েসi কথা বলিছ। েতামার পেk uপযুk হে  কমর্েযাগ। 
কমর্েযােগর কেয়কটা ৈবিশ য্ বলেলন। যিদ তিুম কমর্েযােগর মাধয্েম সাংখয্েযাগ লাভ করেত চাo, কারণ সাংখয্েযাগ হে  সব 
চাiেত u  aবsা, কমর্েযােগর dারাi তুিম ei u  aবsা aথর্াৎ সাংখয্েযােগর aবsােত চেল যােব, তাi বেল –rিতিবpিতপnা 
েত যদা sাsিত িন লা, মন েযন েতামার চ ল না হয়। িনেজর মেনর মেধয্i মনেক aবrd কের িদেত হেব, চার পাঁচটা িবষেয়র 
িদেক মনেক ছুটেত িদo না।  
 
 ভগবান আেগ সাংখয্েযােগর কথা বলেলন, সাংখয্েযােগর কথা বেল কমর্েযােগর কথা বলেলন, তারপর সাংখয্েযাগেক 
কমর্েযােগ িমিলেয় িদেলন। িকভােব েমলােলন? যিদ তিুম পাঁচটা িজিনেষর িদেক েদৗড়ানটা বn কের দাo, ঈ ের যিদ সব কেমর্র 
ফল aপর্ণ কের িদেত aনাসk হেত পার তখন ei কমর্েযাগi সাংখয্েযােগ rপাnিরত হেয় যােব।  
  
 aজুর্ন eর আেগ eত u ঁচু কথা েতা কখন েশােনিন, eত কথা েশানার পর aজুর্েনর মাথা েগেছ ঘেুর। তখন aজুর্ন 
ভগবানেক p  করেছন, েয p  eকটা সময় আমােদর সবারi মেন আেস, তা হে  –  
 

aজুর্ন uবাচ 
িsতpjs কা ভাষা সমািধss েকশব। িsতধীঃ িকং pভােষত িকমাসীত bেজত িকm ।।৫৪।। 

 aজুর্ন aেনকkণ ধের সব শুেন যাে , তখন েথেক শুেন যাে  সাংখয্েযাগ, কমর্েযােগর কথা। ভগবান শুr করেলন সাংখয্ 
িদেয় তারপেরi কমর্েযাগ, কমর্েযােগ বলেলন sধেমর্র কথা। সব বেল েশেষ আবার সাংখয্েক কেমর্র সে  জুেড় িদে ন। জুেড় 
েদoয়ার পর aজুর্েনর মেন p  uঠেছ, সাংখয্েযাগী আসেল কােক েবাঝােত চাiেছন ভগবান, সাংখয্েযাগীেক েদখেত িক রকম। কথা 
েতা সবাi বলেত পাের, uপেদশo সবাiেক িদেয় েদoয়া যায়, িকnt দৃ াn েকাথায়। aেনক েতা uপেদশ িদেলন, সাংখয্ সাংখয্ েতা 
aেনক শুনলাম, ei সাংখয্েযাগীর eকটা দৃ াn েদখান। িsতpjs কা ভাষা, সাংখয্েযাগীেক েদখেত িক রকম হয়, তাঁেক িকভােব 
জানব েয iিন সাংখয্েযাগী, িsতpj? িযিন সমািধবান পুrষ িতিন িক রকম হন? আর সমািধss েকশব, সমািধেত যখন থােকন 
তখন িক রকম aবsা তাঁর হয়?  িsতধীঃ িকং pভাষেত, েলােকর সে  যখন আচরণ কেরন তখন িক রকম কথা বেলন, তাঁর আচার 
বয্বহার েকমন? আর িকমাসীত, যখন সমািধেত থােকন না, চুপচাপ বেস থােকন তখন িতিন িক কেরন? ঠাkর বলেছন – েলােক 
বেল আিম েতা চুপচাপ থাকেত পািরনা তাi দিড় পাকাি । আেরক জায়গায় িগেয় ঠাkর েদখেছন বুেড়া হেয় েগেছ িকnt eখনo 
তাস েখেল যাে , েযন eখনo ভগবােনর নাম েনoয়ার সময় হয়িন। িকমাসীত, মােন বেসন িক কের, তার মােন আসন কের বেস 
থাকার কথা বলা হে  না, িতিন যখন সমািধেত েনi, কাrর সােথ কথাবাতর্া বলেছন, eকা eকা রেয়েছন তখন িতিন িক রকম 
থােকন? bেজত কীm , তাঁর হাঁটা চল, মােন েলােকেদর সে  বয্বহার িক রকম, আর িক ধরেণর কথা বেলন? যখন eকা থােকন 
তখন তার আচরণ িক রকম, পাঁচ জেনর সে  যখন রেয়েছন তখন েকমন আচরণ, সমািধেত যখন আেছন, মন যখন তাঁর পরbেh 
লীন হেয় আেছ তখন তাঁেক িক রকমিট েদখায়, তাঁর চিরtটা িক রকম? 
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 eখােন েয িsতpj বলা হে , িsতpj সাংখয্েযাগ আর কমর্েযাগ ei di ধরেণর েলাকেদর জni বলা হে । যাঁরা 
jানিন ােত সমািধবান, আর িdতীয় জন হে ন, কমর্েযাগ কের কের িচtশুিd হেয় jানী হেয় েগেছন। jানী di ভােব হয়, eকজন 
হে ন রাজার বয্াটা, িতিন আtার srপ েজেন েগেছন, িতিন আর িকছুেতi েনi, eনারা িsতpj। আর িdতীয় জন বলেছন আিম 
কমর্েযােগর পথ aবলmন কের আtার srপেক জানব। eখন কমর্েযাগী হেল তােক িক িক করেত হেব? েয কাজi কের থাkন না 
েকন, সরকারী চাকরী, েবসরকারী চাকরী, রাnা করেছন, বাসন মাজেছন, যাi কrন না েকন eটা ঈ েরর পূজা। eo সবাi করেত 
পােরনা। কারণ আধয্ািtক jান সবার pাথিমক লkয্ নয়। িযিন আধয্ািtক jান লাভ করেত চাiেছন তখন, sামী যখন stীেক 
গালাগাল েদেব তখনo েসটা ঈ েরর পূজা, stী যখন sামীেক গালাগাল েদেব েসটাo ঈ েরর পূজা, িরkাoয়ালার সে  যখন eক 
টাকার জn ঝগড়া করেব তখন েসটাo ঈ েরর পূজা, যাবতীয় যা কাজ করেব সবটাi ঈ েরর পূজা মেন কের করেত হেব। 
কমর্েযােগর আেরকিট pধান শতর্ হে  aনাসk ভােব কাজ করা eবং dnd রিহত হেত হেব। েকান ধরেণর sখ dঃখi মনেক 
েদালােব না। পাঁচটা িজিনেষর pিত মন েদৗড়ােব না। eiভােব কমর্েযাগ করেত করেত মন পির ার হেত থাকেব। তখন আেs আেs 
মনটােক মেনর েভতের ঢুিকেয় িদেত হেব। eiখান েথেকo িsতpj হoয়া যায়। যাঁরা ভিkর পথ aবলmন করেছন তাঁেদর েkেto 
ei eকi িজিনষ pেযাজয্। েযখােন সাধারণ কমর্টােক পূজা rেপ করেছ, eখােন ভিk মােন েসটাo পূেজা, সব কমর্i পূজা। যাঁরা 
jানেযাগ সাধন করেছন, রাজেযাগ সাধন করেছন, akরbh েযাগ করেছন, পুrেষাtম েযাগ সাধন করেছন, gণtয়িবভাগ েযাগ 
করেছ, যা েযাগi করেছন সবটাi হে  কমর্েযাগ। eiভােব সাধনার মাধয্েম যখন মন শুd হেয় েগল, মন মেনর েভতের pেবশ 
কের েগল, তখন েসo িsতpj। িsতpেjর আkিরক aথর্ হে  যাঁর বুিd িsর হেয় েগেছ, নড়াচড়া কের না। eiটাi হে  িহnd 
ধেমর্র চূড়াn আদশর্।  
 

গীতার িdতীয় aধয্ােয়র ৫৫ েথেক ৭২ ে াক পযর্n মানব জািতর চরম লkয্ o আদেশর্র কথা বলা হেয়েছ। মানব 
জীবেনর uেd  িক, েসটা িক ভােব pািp হেব আর তার ফল িক হেব, সব িকছু ei আঠােরািট ে ােক বণর্না কের েদoয়া হেয়েছ। 
ei আঠােরািট ে াক হে  সাংখয্েযােগরi িবsার। pথেমর িদেক ভগবান aজুর্নেক সাংখয্েযােগর কথা বেলেছন, পেরর িদেক 
কমর্েযােগর কথা বেলেছন, কমর্েযােগর ফলটাo বেল িদে ন, ei ফলটাo সাংখয্েযাগ। ei সাংেখয্ েয pিতি ত হেয় েগেলন িতিন 
হেয় েগেলন সমািধবান পুrষ, iিনi িsতpj। 

 ১লা আগs ২০১০ 

  আেগ আমরা েয িজিনষgিল িনেয় আেলাচনা কের eেসিছ, েসটাiেক আবার eকটু ঝািলেয় েনoয়া যাক। গীতার মলূ 
বkবয্ হে  েশাক আর েমাহেক িনেয়, ei েশাক আর েমাহ আমােদর pকৃত srপ মােন আমােদর েয aনn srপ তােক kুd কের 
েদয়, মনেক কৃপণ কের েদয়। আমােদর মেনর যত রকেমর িkয়া িবিkয়া, মেনর যত রকেমর ধমর্, মােন যত iেমাশান সবi হে  
েনিতবাচক। গীতার মেত iেমাশান মাti েনেগিটভ।  
 
 eকজন আেমিরকান মনsািttক মাnেষর iেমাশােনর uপের eকটা বi িলেখেছন, বiিট aেনক ভাষায় anবাদ হেয়েছ, 
আর pায় দশ লk বi iিতমেধয্ িবkী হেয় েগেছ। uিন িনেজর মত গেবষণা কের িসdােn আসেছন েয, মাnষ দশ িমিনেট গেড় 
িতনেট কের িমেথয্ কথা বেল। aব  egেলা খুবi েছাটখােটা িমেথয্ কথা, েযমন আমােক েকu িকছু িদল আিম তােক বললাম 
থয্া যু্, িকnt আমার আেদৗ েকান থয্া s  েদoয়ার iে  েনi, িকnt ei েয থয্া ুয্ বলিছ eটা িমেথয্ কথা। েকu আমােক েTেন চা 
খাoয়াল, আিম বললাম থয্া যু্, েস বলল মাi েpজার। িকnt আদেপi তার েকান েpজার হে  না, eটাo িমেথয্ কথা, বা eকিট 
েছেল eকিট েমেয়েক বলেছ আিম ভােলাবািস, আসেল িকnt ভােলাবােস না, eটাo িমেথয্ কথা। িবেদেশ ei ধরেণর িতন চারেট 
িমেথয্ কথা বলা েযেত পাের িকnt ভারেত ei ধরেণর িমথয্া কথা ভাবাi যায় না। eসব বলার পর eকটা িঠক কথা বলেছন েয, 
েকান িমেথয্ কথা বলেলi মেনর মেধয্ eকটা চাপ হয়। আমােদর gােমর েকu যিদ eকটা িমেথয্ কথা বেল তাহেল তার শরীর 
খারাপ হেয় যােব। eত বলার পরo uিন পাoয়ার aফ পিজিটভ িথি ং, পাoয়ার aফ পিজিটভ iেমাশান িনেয় aেনক বড় বড় কথা 
বলেছন। িকnt iেমাশান কখনi পিজিটভ হয় না, iেমাশান সব সময় েনেগিটভi হয়।  
 
 আমােদর আচাযর্রা ei কথাi বারবার বেল েগেছন। বয্াসেদব িছেলন মহাচাযর্, িতিন গীতােত aজুর্েনর ei েশাক েমাহেক 
eক ভােব uেlখ করেছন, শ রাচাযর্ েসটােক আবার ভা  rেপ িলখেছন। শ রাচাযর্ তাঁর ভাে  বলেছন, মাnেষর যত ধরেণর 
iেমাশান আেছ সবার মা dিট, dঃখজিনত যত রকেমর iেমাশান তার মা হে  েশাক, আর uৎফlুজিনত, sখজিনত যত রকেমর 
iেমাশান eর মা হে  েমাহ। ei dেটাi মা, েশাক আর েমাহ, ei েশাক আর েমােহর বাiের মেনর আর িকছুi েনi। েশাক হে  
eকটা িজিনষ িছল েসটা চেল যাoয়ােত dঃখ হে  আর েমাহ হে  আমার েনi িকnt েপেত চাiিছ। েকান িকছু পাoয়ার আশা 
করিছ, যখন েসটা েপেয় েগলাম তখন আনn হে । ei আনnেক আিম মেন করিছ পিজিটভ, িকnt ei পিজিটেভর জnদাtী হে  
েসi েনেগিটভ মা। ei জni বলা হে  iেমাশান মাti েনেগিটভ, iেমাশান কখনi পিজিটভ হয় না। আমােদর কােছ iেমাশান 
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মােনi েনেগিটভ। ei েনেগিটেভর আবার তারতময্ হেব, কখন েবিশ েনেগিটভ কখন কম েনেগিটভ হেব। েয েনেগিটভ iেমাশান 
আমােক মািটেত েফেল িদে , েযখান েথেক uেঠ দাঁড়াবার শিk আিম আর িফের পাি  না, েসi েনেগিটভ iেমাশান হে  িঠক িঠক 
খারাপ iেমাশান।  
 
 ei েশাক আর েমাহেক পার করা যায় িকভােব? আমােদর আচাযর্রা বলেছন eেক পার করার dেটা uপায় আেছ। eকটা 
uপায় হে  u তম uপায় আেরকিট u তর uপায়। eকটােক u তম আেরকটা িনmতম বলা হে  না, u তম আর u তর, 
কারণ েযটা আমােক পার করাে  েসটা কখন িনmতম হেত পাের না। u তম uপায় হে  আtjােনর মাধয্েম েশাক আর েমাহেক 
পার করা। আtjান মােন আিম েজেন েগলাম আিম েসi িনতয্-শুd-বুd-মুk সি দানn। গীতােত ei িনতয্-শুd-বুd-মুk 
সি দানেnর uপর খুব েবিশ eকটা আেলাচনা েনi, িকnt uপিনষেদর সমs আেলাচনা eকমাt িবশুd ৈচতেnর uপরi েকndীভূত। 
ei কারেণ uপিনষদ সবাi বুঝেত পাের না। শুd ৈচতn, যা মাnেষর pকৃত srপ, eিটেক মিু েময় কেয়কজন ছাড়া কাrর পেki 
েবাঝা সmব নয়। uপিনষদ কত uপমা িদেয় েবাঝান সেtto আমরা িকছুi ধারণা করেত পািরনা, যারা সামাn eকটু যাoবা েবােঝন 
িকnt তােদর বয্বহািরেক েkেt o আচরেণ তােক pেয়াগ করেত পােরন না। aজুর্েনর েkেto ei eকi বয্াপার হেয়েছ। eখােনo 
ভগবান িবশুd ৈচতেnর কথা িদেয়i শুr কেরিছেলন, িকnt েদখেলন aজুর্ন িকছুi বুঝেত পারেছ না। সে  সে  ভগবান u তম 
pস  েথেক সের u তর pস েক েটেন িনেয় eেস বলেলন – েহ aজুর্ন, েতামার িকnt jােন aিধকার েনi। jান aিধকার হে , 
আিম েয শুd ৈচতn সি দানn, ei ভাবেক ধারণা কের pিত মhুেতর্ ধের রাখার kমতা যার আেছ েসi হে  pকৃত jােনর 
aিধকাির। িকnt aজুর্ন তুিম ei ভাবেক ধের রাখেত পারেব না। েসiজn তুিম u তর uপায় aবলmন কর, মােন sধেমর্র পথ, 
েযােগর পথেক aবলmন কের েযাগাভয্াস কর। 
 
 েযােগর পথ aবলmেনর কথা বেল ভগবান aজুর্নেক কেয়কিট মূল কথা বেল িদেলন, েযgেলা আমরা eর আেগ আেলাচনা 
কের eেসিছ। সব সময় কাজ করেব, কখনi আলs কের চপুচাপ বেস না েথেক সেচতন ভােব কােজ েলেগ থাকেব। ঠাkর িযিন 
মhুমুর্h সমািধেত চেল যাে ন, সমািধেত না থাকেল িযিন eত u  দশর্েন কথা বলেছন, েসi ঠাkেরর রািtেত pায়i ঘমু হত না, 
hদয়রাম eকিদন মাঝ রােত দিkেণ ের ঠাkেরর ঘের িগেয় েদখেছন, েসিদনo ঠাkেরর যথারীিত ঘমু হয়িন, ঠাkর বেস বেস সিb 
কাটেছন। তরকাির কাটা েদেখ hদয়রাম আঁতেক uেঠেছন, o মামা, তুিম eিক করছ। ঠাkর বলেছন, আমার ঘুম হি ল না, 
ভাবিছলাম িক করব, যারা আমার জn রাnা কের তারা বুঝেত পােরনা আিম কতটুk েখেত পাির, েবিশ হেয় যায়, েফেল িদেত হয়, 
eখানকার আনাজ ন  হয়, কত টাকা ন  হে , টাকার কত দাম, আর টাকার জni েতা তিুম িনেজর েদশ েছেড় eখােন ৈকবেtর্র 
চাকির করছ, তাi আমার যতটুk লােগ ততটkু সবিজ বািনেয় রাখিছ। আচাযর্ শ রo মােঝ মােঝ মnবয্ করেবন, dঃখটা িক? 
বলেছন aপেরর েগালািম করা, মােন eখনকার কথায় চাকির করা। েগালািমর মত মনেক স ীণর্ করার মত আর েকান িকছু েনi। 
সরকারী চাকিরেত তাo eকটু sাধীনতা থােক, িকnt pাiেভট চাকিরেত েকান sাধীনতাi েনi। ঠাkেরর ei েবাধটা আেছ েয eক 
ৈকবেtর্র আিম চাকির করিছ, hদয়রামেকo আবার মেন কিরেয় িদে ন। bাhণ হেয় eকজন ৈকবেtর্র চাকির করেত হে  eর 
েথেক মমর্ পীড়াদায়ক আর িকছু েনi। ঠাkর বলেছন, ঘুম হে  না বেল কাজ করিছ, আমার জn আনাজ েযটা ন  হে  েসটা েযন 
আর না হয়। বািড়েত যখন েকান কাজ না থােক তখন সবাi হয় িটিভ েদেখ আর তা নাহেল আেজ বােজ েখাস গl কের সময় ন  
কের, িকnt েসi সময় বািড়র anাn কাজ যিদ কের তােত মন ভােলা থােক, শরীর ভােলা থােক, িনেজর ঘরবািড়o সাফsতেরা 
থােক, বািড়টা ী সmn হয়।  
 
 ীকৃ  েয u  তেttর কথা বলেলন তা aজুর্ন ধারণাi করেত পারেছ না। গীতার u তম uপেদশ ভগবান িক তাহেল 
aপােt িদেলন? বেল, যিদ িশ  খুব u  আধােরর হয় তখন আচােযর্র uপেদশ খুব pচার pসার পায়। aজুর্নেক aপাt ভগবান 
িনেজi বলেছন, কমর্েণয্বািধকারেs, তুিম কেমর্র aিধকাির, jােনর aিধকাির তুিম নo। েয েকান িজিনষ যিদ েকান েজদী েলাকেক 
বেল েদoয়া হয় eটা েতামার জn নয়, তিুম eটা পারেব না, eটা তিুম কেরা না। eখন েস ঐ কাজটাi করবার জn েয েকান 
ভােব েলেগ যােব। aজুর্নেক যখনi বলেলন েয jােনর aিধকাির তিুম নo, তুিম jান পেথ চলেত পারেব না, সে  সে  aজুর্ন p  
করেছন িsতpjs কা ভাষা, িযিন jানী তাঁর লkণ িক? eখন ীকৃ  aজুর্েনর gr, িশ  p  যখন কেরেছ তখন িকছু utর েতা 
িদেত হেব। িকnt ীকৃ  aজুর্নেক ছাড়েবন না, aজুর্নেক িদেয় sধমর্i কিরেয় েনেবন।  
 
 eখােন p  হে , িযিন িsতpj হেয় েগেছন, যাঁর মন িsর হেয় েগেছ, আিম িক ভােব বুঝব েয তাঁর মন িsর হেয় েগেছ, 
তাঁর িক িক লkণ? মন িsর di ভােব হয়, িযিন আtjােন িনেজেক pিতি ত কের িনেয়েছন, মােন িযিন বুেঝ েগেছন আtা ছাড়া 
িকছু েনi, সি দানn ছাড়া িকছু েনi, ei েবাধ যার হেয় েগেছ িতিন িsতpj, িতিন পিরbাজক পরমহংস, jানমাগর্, সাংখয্ বুিd 
িদেয় eখােন েপৗঁেছেছন। আর িdতীয় হে , যাঁরা কমর্ কের কের ei েবােধ চেল েগেছন। িক কাজ কের আর িকভােব কের তাঁরা 
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ei aবsায় েপৗঁেছেছ? ীকৃ  বলেছন aনাসk o িন াম ভােব sধমর্ কের। eখন sধমর্ বলেত aেনেকi মেন কেরন েয, bাhণ, 
kিtয়, ৈব ািদর েয কাজ, েসi কাজ করােকi েযন ভগবান sধমর্ বলেছন। sধেমর্র aেনক gেলা শতর্ আেছ, আর িবিভn 
sৃিতকাররা eেক িবিভn ভােব বয্াখয্া কের েগেছন। sধেমর্র মেধয্ মানব ধমর্o আেছ, মাnষ হেয় জn েনoয়ার পর তার uপর েয েয 
কতর্বয্gেলা বেতর্েছ েসটাo sধেমর্র মেধয্ anভুর্k করা হেয়েছ, সবাiেক ভােলাবাসা, সবাiেক েসবা করা iতয্ািদ। e ছাড়া েস েয 
পেদর দায়ীেt আছ, েয চাকির করেছ সব িমিলেয়i sধমর্ িঠক করা হয়। 
 
 aজুর্নেক sধমর্ করার কথা বলা হে । িকভােব sধমর্ করেব? েয কাজটা করেব িন াম ভােব কর, েকান ফেলর আকা া 
করেব না। sখ-dঃখ, জয়-পরাজয়, লাভ-kিত ei সব dnd েথেক িনেজেক মুk রাখেব। আর ধীের ধীের সব কেমর্র ফল ঈ ের 
aপর্ণ করার ভাবটােক দঢ়ৃ কর। eiভােব sধমর্ করেত করেত েতামার িচtশুিd হেত থাকেব। মন eেকবাের পির ার হেয় যাoয়ার 
পর ঈ েরর কৃপায় তুিম েসi aবsায় েপৗঁেছ যােব েয aবsায় ei jানমাগর্ীরা বা সাংখয্েযাগীরা েপৗঁছান। jানীরা যাঁরা ঐ aবsায় 
যাে ন তাঁেদর ঈ েরর কৃপার দরকার হয় না, কারণ িতিন সব সময় িনেজেক ঈ েরর সে  eকাt েবাধেক ধের িনেয় eেগাে ন। 
ei আেলাচনা গীতােত বারবার চলেত থাকেব, সpম aধয্ােয় বলা হেব েয jানী tাৈtব েম মতm , jানী যাঁরা তাঁরা আমারi 
আtা। আর যােদর কতর্া আর কেমর্র েবাধ আেছ, আিম তিুম ei েভদ বুিd যােদর আেছ, তােদর েkেt ঈ েরর কৃপা দরকার, 
ঈ র কৃপা ছাড়া eরা মুিk পায় না। েকাn  েকাn  aবsায় ঈ র কৃপা কেরন, গীতােত পর পর আসেত থাকেব, েসখােন ীকৃ  
বলেবন, আিম eটা কের িদi, আিম eটা িদেয় িদi, egেলাi হে  ঈ েরর কৃপা। ঈ েরর কৃপা লােভর সহজ uপায় হে  sধমর্ 
পালন। 
 
  ঠাkর eকবার বলেছন – আিম যিদ বাল িবধবা হতাম, gােম eক ফািল জিম থাকত, েসi জিমেত শাক বুনতাম, সূেতা 
কাটতাম আর সারা িদন কৃ েক পিত েভেব তাঁর নাম করতাম। ঠাkর ei েয িবধবার কlনা করেলন, ei িবধবার sধমর্ eখন 
িক? eকমাt কৃ  নাম করাi তার sধমর্। েসiজn sধেমর্র ধারণা aতয্n গিতশীল, িsিতশীল ধারণা নয়। েযমন আিম eকটা চাকির 
করিছ, আিম কাrর aধঃsন কমর্চারী, eখােন আমার sধমর্ eক রকম হেব। আগামীকাল আিম ময্ােনজার পেদ চেল েগলাম তখন 
আমার sধমর্ পােl যােব। আিম যখন ৈশশেব আিছ তখন আমার sধমর্ eক রকম, যখন ছাt তখন an রকম sধমর্, aধয্য়ণ করাi 
তখন আমার sধমর্, আিম িবেয় করলাম তখন an রকম sধমর্ হেয় যােব, বাবা হেয় েগলাম sধমর্ পােl যােব, ঠাkদর্া হলাম আবার 
an sধমর্ চেল eল। pেতয্ক বয্িkর sধমর্ তাi সব সময় পিরবতর্নশীল।  
 
 ীকৃ েক aজুর্ন বলেত চাiেছন েয, আপিন েতা আমােক aেনক কথা বলেলন েসi বাসাংিস জীণর্ািন যথা িবহায় েথেক 
শুr কের sধমর্িপ চােবkয্ ন িবকmতুমহর্িস, তারপের বলেলন কমর্েণয্বািধকারেs মা ফেলষু কদােচন, eত সব কথা বেল বেলেছন 
েয egেলাi আমােক িsতpেjর aবsায় িনেয় যােব, আমােক jানী বািনেয় েদেব। িকnt আিম েয jানী বা যাঁরা jানী হে ন েসটা 
বুঝব িক কের? আেগ েজেনিন যারা jানী তারা িক রকেমর হয়, jানীেক েদখেত িক রকম, িতিন িক িক কেরন, িতিন িকভােব 
চলােফরা কেরন, anেদর সােথ তাঁর বয্বহার, আচার আচরণ েকমন, যখন সমািধেত থােকন তখন তাঁর িক লkণ, েযটা েদেখ আিম 
বুঝেত পারব েয িতিন সমািধs? িতিন যখন কাজ কেরন তখন িক কাজ আর িকভােব কেরন? শুধু aজুর্েনর েকন, আমােদর সবারi 
মেন িsতpj পুrষেক িনেয় ei ধরেণর েকৗতহুল হoয়াটা sাভািবক। যাঁরা jানী তাঁরাo েতা pচরু কাজ করেছন, sামীজীo েদেশ 
িবেদেশ ঘুের ঘেুর েবদােnর pচার কের েগেলন, ঠাkর ঘেুর ঘুের eত মাnষেক uপেদশ িদে ন। িsতpjo কাজ কেরন, তাঁরo মন 
খারাপ হয়, িতিনo ঝগড়া কেরন। eঁেদর সবi হেব িকnt েকাথাo eকটু তফাৎ থােক। তফাৎটা েকাথায় থােক eর িবশদ বয্াখয্া 
গীতােত পাoয়া যােব না। িকnt পরবিতর্ কােল গীতার ভা কাররা তাঁেদর ভাে র মেধয্ িবsৃত ভােব বেল েগেছন। ভাে র মেধয্ 
eকটা িজিনষ েযটা খুব পির ার ভােব বলা হেয়েছ, েসটা হে  eনারা মমt বিজর্ত। মমt বিজর্ত হে  আিম আর আমার ei 
েবাধটা jানীেদর থােক না। eঁেদর রাগ হে  েপাড়া দিড়র মত, eকটা দিড়েক পুিড়েয় িদেল তার ছাiটা পেড় আেছ, দিড়র মতi 
লাগেব িকnt ফু িদেলi িকছু েনi, ঐ দিড় িদেয় আর বাঁধেনর কাজ হেব না। aজুর্ন তাi বলেছন আেগ ফলটা েতা েদিখ তেবi না 
আিম িঠক করব আিম ei িজিনষ চাiব িকনা। শুধু তাi নয়, আিম ভােলা কের িবsািরত ভােব জানেত চাi।  
 
 eখন ভগবান িsতpেjর লkণ বলেত িগেয় eক eক কের aজুর্েনর pে র utর িদেত শুr কেরেছন। ৫৫ েথেক ৭২ 
ে াক পযর্n ভগবান যা যা বলেছন eর মেধয্ dেটা িজিনষ খুব grtপূণর্। মাnষ বড় বড় কথা সব সময় শুনেত চায় না, েস চায় ei 
বড় বড় কথা মহাপুrষেদর চিরেt িকভােব pিতফিলত হেয়েছ। েছাটেবলা েথেকi আমােদর মহাপুrষেদর জীবনী পড়েত েদoয়া হয়, 
কারণ মহাপুrষেদর চািরিtক ৈবিশ য্ gেলা, তাঁরা িকভােব বড় হেয়েছন, তাঁেদর বয্িkt, gণ আমােদর আকষর্ণ কের। 
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 আচাযর্ শ র ei আঠােরািট ে ােকর বয্াখয্া করেত িগেয় শুrেত বলেছন – মহাপুrেষর েযটা লkণ, তাঁেদর েয চািরিtক 
ৈবিশ য্ েসটাi সাধেকর সাধয্ o সাধন। িসdপুrষ েয িজিনষ gেলা aনায়ােস করেছন েসi িজিনষ gেলাi সাধকরা aেনক ক  কের 
দীঘর্ িদন েচ া কের েযেত থােক। িসdপুrেষর কােছ েযটা sাভািবক েসটাi সাধকেক ক  কের aজর্ন করেত হয়। েয পাকা Dাiভার 
হয়েতা েস ঘুিমেয় ঘুিমেয়i গািড় চািলেয় েদেব িকnt েয কাঁচা Dাiভার ফাঁকা রাsােতo তার হাত কাঁপেব। েসiজn ঠাkর বলেছন 
jানী ভয়তরােস। সাধারণ সাধকেদর কথা েছেড়i িদন, যারা সব শাst বুেঝ িনেয়েছন তাঁরাo ভেয় কাঁপেত থােকন। eটাi আচাযর্ 
বলেছন – jানী যt সাধয্ািন সাধনািন – েযটা খুব ক  কের সাধনা করা হয় েসটাi jানীর লkণািন, তাঁর েসটাi লkণ হেয় যায়, 
েসটাi তাঁর gণ, েসটাi তাঁর চািরিtক ৈবিশ য্। ীরামকৃে র বয্িkেtর েযটা ৈবিশ য্ েসটাi an সাধকেদর জn সাধনা। সাধক 
মেন কের ভগবান বুd িসিdলােভর আেগ আর িসিdর পের যা যা কেরিছেলন, েসটা করেলi েসo ভগবান বুd হেয় যােব। eটাi 
হল সাধনা। েবলুেড় eকজন আেছন িযিন ঠাkেরর জnিতিথ uৎসেবর িদেন িঠক ঠাkেরর মত েসেজ আেসন, ঠাkেরর মত ধুিত 
জামা, ঠাkেরর মত দািড়, আবার েপছেন eকজন hদয়রাম েসেজ ঠাkরেক ধের রােখ। aেনেক মেন কেরন ei েলাকিট বুিঝ 
বhrপী। িকnt e বhrপী নয়, eটাi তার সাধনা। ঠাkর েয ভােব হাঁটাচলা করেতন, েয রকম মুেখর ভাবভি  করেতন, ঐটােকi 
েস সাধনা কের িনেয়েছ। েলাকিট েভেবেছ ঠাkর েয রকম েপাশাক পড়েতন, চলেতন, েয ভি মােত কথা বলেতন ঐ রকম করেত 
পারেল আিমo হয়েতা ঠাkেরর মত হেত পারব। ঠাkেরর sূল ভাবেক সাধনা করেল আর িকছু না েহাক ভাবােরাপ েতা হেবi। িকnt 
আসল হে  ঠাkেরর লkণ, তাঁর চিরেtর ৈবিশ য্gেলােক নকল করেত পারেল েস িকnt oখােন েপৗছঁােবi। তেব dজন মহাপুrষ 
কখন সমান হন না। িযশু আর ীরামকৃ  eকi রকম আচরণ করেবন না। িকnt লkণ gেলা সবার eকi রকম হেব। েসi লkণ 
gেলা িক রকম ei আঠােরািট ে ােক বলেছন। ei কিট ে াক মলূতঃ সাংখয্েযােগরi িবsািরত বয্াখয্া। সাংখয্ বুিd যখন হেয় যায়, 
aথর্াৎ ঈ ের তাঁর মন পুেরাপুির আিব  হেয় েগেছ, bেh বা আtjােন তাঁর মন পুেরাপিুর pিতি ত। তখন িক হয় – 
 

ীভগবাnবাচ 
pজহািত যদা কামাn সবর্াn পাথর্ মেনাগতাn । আtেnবাtনা তু ঃ িsতpjsেদাচয্েত।।৫৫।। 

 িযিন jানী, িযিন ভk, িযিন মহাপুrষ eঁেদর সব িকছুেক ei eকিট ে ােক বণর্না করা হেয়েছ। গীতার যত গভীর o u  
ভােবর ে াক আেছ তার মেধয্ ei ে াকিট anতম। িযিন আধয্ািtক মহাপুrষ তাঁর ৈবিশে য্র সব িকছুেক eখােন সূtাকাের 
সংেkেপ বলা হেয়েছ। মেনর মেধয্ যত রকেমর, যত ধরেণর কামনা বাসনা আেছ তাঁর সব খেস পেড় েগেছ। যাঁর সব কামনা 
বাসনা খেস েগেছ েসটা িকভােব আমরা জানব? আমরা বাiের েথেক জানেত পারব না, eটা যাঁর হেয়েছ িতিনi eকমাt বলেত 
পারেবন, কারণ eটা হে  sসংেবদয্। িতিন িকভােব থােকন? আtেnবাtনা তু ঃ, িনেজর আtােতi আtা aবsান কের থােক 
আর আtােতi িতিন সব তুি  পান, মােন বাiেরর েকান িজিনষ uপর তাঁর তিু  িনভর্র কের থােকনা। ei ে াকিটেক েকন গভীর 
মমর্াথর্ক বলা হে  eiখােন েবাঝা যায়। ei আtেnবাtনা তু ঃ eর aথর্ হে , িযিন িনেজর আtােতi আtার তুি  পান তাঁর 
আর েকান কাজ করার pেয়াজন হেব না। কারণ কাজ সব সময় হয় aভাব েবাধ েথেক, কাজ মােনi aভাবেবাধ, aভাবেবাধ মােন 
আমার মেন কামনা বাসনা আেছ। তার আেগi বেল েদoয়া হেয়েছ তাঁর কামনা বাসনা সব খেস পেড় েগেছ। তাi eখােন 
aভাবেবােধর p i uঠেছ না।  
 
 eখন যারা গাঁজা েখেয়, আিফং েখেয়, Dাগস িনেয় িনেজর মেধয্ বঁুদ হেয় পেড় আেছ, আবার েয েকামােত পেড় আেছ 
তারo ei eকi aবsা, তাহেল িক আtেnবাtনা তু ঃ িযিন তাঁর সােথ eরা eক হেব? কখনi eক হেব না, pথম কথা মন 
েথেক সব কামনা বাসনা চেল েগেছ, িdতীয় কথা হে  বাiেরর েকান ধরেণর সহায়তার uপর িতিন িনভর্র কেরন না। গাঁজা, আিফং, 
Dাগস egেলা হে  বাiেরর সহায়তা, গাঁজা, আিফং eর েনশা যখন চেল যােব তখন আবার তার মেধয্ sp কামনা বাসনা gেলা 
েজেগ uঠেব। িsতpেjর েকান ধরেণর বািhক সহায়তার pেয়াজন হয় না, িনেজর আtার আনেni মশgল থােকন, েসiজn 
eঁেদর বলা হয় আtারাম। eটা িক কের সmব হে ? কারণ মেনর মেধয্ েকান কামনা বাসনা েনi। যার মেনর মেধয্ েকান কামনা 
বাসনা েনi তােক আর িবরk করেব েক।  
 
 আচাযর্ তাঁর ভাে  আরo িবsৃত কের বলেছন – িযিন পুৈtষণা, িবৈtষণা আর েলাৈকষণা ei িতনেট eষণােক তয্াগ কের 
িদেয়েছন, েযটােক ঠাkর তারঁ িনেজর ভাষােত বলেছন কািমনী-কা ন আর নাম-যশ। আমােদর েবদ uপিনষেদ আেগ নাম-যশ না 
বেল েলাৈকষণা বলা হত, েলাৈকষণার aথর্ হে  মৃতযু্র পর sগর্pািp। মতৃযু্র পর যােত sগর্pািp হয় তার জn ei জীবেন ei 
েলােক িকছু কমর্ করার কথা বলা হত, যjািদ করার কথা, দানািদ করার কথা বলা হত। eর ফেল ei জগেত তার জীিবত 
aবsােত নাম যশ pিত া হত আর িব াস করত মতৃযু্র পর েস sগর্েলােক যােব। িযিন িsতpj িতিন ei েলাৈকষণার পাের চেল 
েগেছন, আর পুৈtষণা, িবৈtষণা eখন কািমনী আর কা েনর মেধয্ চেল eেসেছ। যারা aধমর্ করেছ, েলাকেক ঠিকেয় পয়সা 
েরাজগার করেছ, আজেক eকজনেক েছেড় পরশু আেরক জনেক িবেয় করেছ eখােন তােদর েকান কথাi বলা হে  না। eখােন 
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বলা হে  যারা ধমর্ পথেক aবলmন কের aথর্ েরাজগার করেছ, ধেমর্র মাধয্েম নাম যশ pিত া েপেত চাiেছ, তােদর কথা বলা 
হে । েযমন িহnd ধেমর্ িববাহ শুধু iিndয় sখ চিরতােথর্র জni করা হয় না, iিndয় sখ চিরতাথর্ করার জn েতামােক aেনক 
িকছুi, ভােলা বািড়, ভােলা খাoয়া-দাoয়া, ভােলা েপাষাক েদoয়া েযেত পাের িকnt িববাহ শুধু সnান pািpর জni করা হত। 
েসiজn িবেয়র সময় ভােলা বািড়র েমেয়র সnান করা হত, েমেয়র বংশ, িশk-দীkা সব েদখা হত। আমরা েয ভিব ত িনরাপtার 
কথা বিল েসটা সnােনর মাধয্েম পাoয়া যায়। েযমন বংশেক ধের রাখার জn িববােহর মাধয্েম eকটা সংসার চাoয়া হে , eেক 
আমরা িনরাপtার aেথর্ িনেত পাির, বংেশর ধারােক বজায় রাখার pেয়াজন বলেত পাির বা নরক েথেক মুিk পাoয়ার জno িনেত 
পাির। েযটাi েহাক না েকন মলূ হে  পুt pািp। eকটা েছেল েমেয়েক েদেখ পছn কের িবেয় কের িনল, sামীজী ei ধরেণর 
িবেয়র pচN িনnা করেতন। eখােন eেদরেক আেলাচনার মেধয্i আনা হে  না, যারা ধমর্ মেত িবেয় কেরেছ আর সnান কামনা 
করেছ, ধমর্ পথেক aবলmন কের aেথর্াপাজর্ন করেছ, আর ধমর্ পেথ sগর্ পাoয়ার জn ভােলা কাজ করেছ তােদর কথা বলা হে । 
eখােন তাঁেদর কথাi বলা হে  যােদর ei িতনেট eষণা খেস পেড় েগেছ। আমােদর যা িকছু কামনা ei িতনেটেক েকnd কেরi 
ঘরুপাক করেব। যারা রামকৃ  িবেবকানn িব িবদয্ালেয় শাst aধয্য়ণ করেত আসেছন, তাঁরা কত ক  কের, কত aথর্ বয্য় কের, 
েরাদ বৃি  শীত gী েক uেপkা কের, dপুেরর িব ামেক িবসজর্ন িদেয় eখােন আসেছন, তাঁরা িক সnান পাoয়ার জn আসেছন, 
নািক নাম যশ পাoয়ার জn আসেছন, নািক sগর্ পাoয়ার জn আসেছন। eর েকানটার জni আসেছন না, শুধু শাst aধয্য়ণ করার 
জni eখােন আসেছন, eiটাi হে  িঠক িঠক িন াম কমর্, eটাi হে  sধমর্। ei শাst aধয্য়ণ কের যখন সাধনা শুr হেব, 
আিম িঠক কের িনেয়িছ জাগিতক েকান িকছুেত আর মন েদব না। সাধনা কের কের মন যখন পির ার হেত থাকেব, সমsা তখন 
শুr হেব। মন যখন পিবt হয় তখনi আধয্ািtক পেথর িব  gিল আসেত থােক। eখন েয টুকটাক িব  আসেছ, kােশ ঘুম েপেয় 
যাoয়া, বািড়েত aিতিথ eেস েগেছ আজেক kােশ েযেত পারলাম না, egেলা েকান িব  নয়। িকnt মন পিবt হoয়ার পর েয িব  
gেলা আেস েসgেলােক uপেড় েফলা pায় aসmব হেয় দাঁড়ায়। তখন িবৈtষণা আেস, েভােগর জn নয়, eকটু দান ধয্ান করব, 
তীেথর্ ঘুরব, আমার নােম eকটা মিnর যিদ বানােত পারতাম। পুৈtষণা, েকাথাo মেনর মেধয্ eকটা তখন iে  হয় েয যিদ আমার 
েকান সnান থােক, গয়ােত আমার িপN দান করেব, আিম sেগর্ যাব, ei বাসনা gেলার eত kমতা েয লkয্ েথেক িছটেক েফেল 
েদেব। ঠাkরo বলেছন – আমার eক সময় খুব iে  হত গরীব dঃখীেদর দান করব, তখন মা eকজন eকজন কের রসদদার 
পািঠেয় িদেলন। aবতােরর মেনo iে  হে  eকটু েসবা কাজ কির। ei িব  gেলা খুব u  aবsায় আেস।  
 
 আধয্ািtক জগেত যাঁরা eিগেয় েগেছন তাঁেদর জni শ রাচােযর্র ভা , সাধারেণর জn শ রাচােযর্র ভা  নয়। 
পুৈtষণা, িবৈtষণা আর েলাৈকষণা, কােদর জn বলা হে ? যােদর মন সাধনা কের কের পিবt হেয় েগেছ। সারা জগেতর েলাক 
টাকা চাiেছ, নাম যশ চাiেছ, যারা ঝুপিড় বা ফুটপােথ িদন কাটায় তারাo ei িজিনষ চাiেছ, eখােন তােদর কথা বলা হে  না, 
শ রাচাযর্ তােদরেক aেনক আেগi বাদ িদেয় েরেখেছন। যারা আধয্ািtক পেথ aেনক eিগেয় েগেছন তােদর কথাi বলা হে , 
তােদর eকটা সময় ei িব  gেলা আেস। eখন aেনক ভk বলেত পােরন, আমােদর কােছ sগর্-ফগর্ aেনক িদন আেগi ফালতু 
হেয় েগেছ, েযিদন েথেক ঠাkেরর পােয় আ য় িনেয়িছ েসিদন েথেকi রামকৃ েলােক আমার িসট বুিকং হেয় েগেছ। িকnt eকটা 
সমেয়র পর, িবেশষ কের যখন বয়স হেত থােক, তখন মতৃযু্ ভয় eেস যায়, তখন িহnd সংsার বশতঃ মেনর মেধয্ ei সংশয় 
ভীিত আেস –  মের েগেল আবার েকাথায় জn েনব। sগর্েলাক আর ভােলা েযািনেত বা ভােলা বংেশ জn েনoয়ার বাসনা eকi 
বয্াপার।  
 

িকnt িযিন মহাপুrষ, িতিন ei িতনেটেক পার কের যান, তাঁর কখনi পুেtর i া, টাকা পয়সার i া, ei জগেত নাম 
যশ আর মৃতযু্র পর sগর্েলােকর i া হেব না। টাকা পয়সার iে  হয়ত আসেব িকnt তার জn েচ া করেব না। েকান সাধুi েচ া 
কের িকছু টাকা পয়সা uপাজর্েনর িফিকর খঁুজেত যােব না। তখনi িতিন আtারাম হেয় যান, িনেজর মেধয্ মs হেয় থােকন। 
আtারাম হoয়ার জn িবjানীর aবsা হেত হয়, aথর্াৎ সাkাৎ দশর্ন করেত হয়। শ রাচাযর্ েয aবsার কথা ভাে  বলেছন eটা 
হে  সব েথেক u  aবsার কথা। আtারাম জগেতর সে  কখনi েকান বয্াপাের জড়ােবন না। pথম হে  জগেতর বয্াপাের আর 
েকান আgহ থাকেব না, নতনু েলােকর সে  পিরচয় করব, নতুন জায়গা েদখব ei iে gেলা মেনর মেধয্ কখনi uদয় হেব না। 
িদেন চার ঘNা পাঁচ ঘNা টানা জপ ধয্ান করার পের দশ বছর েকেট যাoয়ার পেরo যিদ ei িতনেট eষণা না আেস তাহেল 
বুঝেত হেব েস েমাটামুিট ei িতনেটেক পার কের েগেছ। যা আসার ei দশ বছেরর মেধয্i আসেব। িকnt েশষ aবsায় মেন eকটা 
বাসনা হয় েয েলােক জাnক আিম eকজন ভােলা সাধু। সাধুর েশষ aহ ার হে  আিম ে  সাধু। তারo পের eকটা হয় gr 
হoয়ার iে , আিম জগতেক uপেদশ েদব। eটােকo যখন পার কের েদেব তখন আtারাম হেয় যােব। ei বাসনাgেলা aতয্n 
সূk sের হেয়, েবাঝাo যায় না, তেব egেলা জাগিতক েকান িকছু নয়।  
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 ei ে ােক বলেছন আtেnবাtনা তু ঃ, মন শাn হেয় েগেছ, eখন আর unt pমtবৎ নয়। রাsার পাগল gেলারo 
েকান কামনা বাসনা েনi, পাগলেদর েদখা যায় গরেমর মেধয্ গােয় eকটা কmল চািপেয় চলেছ, েখেলা িক েখেলা না েকান িঠক 
েনi, েকাথায় ঘমুােব, েকাথায় বসেব েকান িঠক েনi। যাঁরা আtারাম তােদর মন েথেক কামনা বাসনা খেস েগেছ তারাo িক ei 
পাগল gেলার মত আচরণ করেবন? না না, িতিন সব সময়i তু । েকাথায় তাঁর সntি ? মা েযমন িনেজর সnানেক েদেখ সntি  
েমটায়, িবষয়ী িনেজর বয্াে র পাসবুকটা uেlপােl েদখেব কত টাকা বয্াে  জেমেছ, ঐটা েদেখi তার সntি । েকান িবষয় েথেক 
iিndেয়র dারা আtারােমর তিু  আেস না, িতিন িনেজর েয srপ েসi আtােতi তু । আtারামেক aেনক সময় িশেবর সে  তুলনা 
করা হয়। িশেবর েবিশর ভাগ ছিবেত িশবেক সমািধেত েদখান হয়, যিদo িশেবর নােম aেনক কািহনী pচিলত হেয় আেছ, পাবর্তীর 
সােথ ঘুের েবড়ান, ষাঁেড়র িপেঠ চেড়ন, িকnt িশেবর egেলা আসল rপ নয়, তাঁর আসল ছিব হে  পালিক েমের ধয্ােন বেস িনেজর 
srপ িচnেন ডুেব আেছন। ঐটাi হে  েযাগীর িঠক িঠক ছিব, েযাগী সব সময় eiভােবi থােকন। aজুর্েনর p  িছল সমািধবান 
পুrষ িকভােব থােকন? eখােন েসi pে র utর েদoয়া হেয় েগল। eর পের বলেছন –  
 

dঃেখষব্nিdgমনাঃ sেখষ ুিবগতsহৃঃ। বীতরাগভয়েkাধঃ িsতধীমুর্িনrচয্েত।।৫৬।। 

 pথেম বলেলন সমািধবান পুrষ িকভােব থােকন। eখন িকং pভােষত, িক ভােব চেলন, কথা বেলন বলা হে । সমািধবান 
পুrেষর িক dঃখ হয় না? খুব হয়, িকnt dঃেখ uিdg হন না। dঃখ হেল সাধারণ মাnষ ছটফট করেত শুr কের, িক করেল ei 
dঃখটা িনবারণ হেব তার জn আpাণ েচ া করেত থাকেব। িযিন পরমহংস িতিন কখনi ei রকম dঃেখ কাতর হেয় ছটফট কেরন 
না আর িকভােব dঃখটা দরূ করা যােব েসi িনেয়o oনার মন কখনi uিdg হেব না। আর বলেছন sখ হেল িতিন িবগতsৃহঃ, sখ 
আসার eেসেছ o িকছু না। যাঁরা jানী তােদরo sখ-dঃখ হয় যারা ajানী তােদo sখ-dঃখ হয়। ajানীর sখ হেল বলেব আিম 
িক ধn, আমার মত েকu sখী েনi, চল যাi ভােলা কের মিnের eকটা পূজা েদoয়া যাক যােত ei sখটােক ধের রাখেত পাির, 
ei িদন েযন িচরিদন েদখেত পাi, আবার dঃখ হেল বলেব আমার মত aভাগা dিনয়ায় েকu েনi, েকান জেn িক পাপ কেরিছলাম 
েক জােন। eরপেরi েকান েজয্ািতষী িকংবা েকান বাবাজীর কােছ যােব মাdিল আর পাথর েজাগাড় করেত। jানী বেলন আমার 
েকান পূবর্ জেn িকছু েগালমাল িছল তাi ei ক  eেসেছ, আর sখ হেল বেলন, েকান পূবর্জেn আমার sকৃিত িছল তাi ei sখ 
eেসেছ। মেন মেন eটা েভেব িতিন শাn হেয় যােবন। ajানীেদর dেটা িজিনষ হয়, pথম হে  েযটা খারাপ হoয়ার কথা েসটােক 
েকান ভােবi আটকান যােব না, েসটা আসবার েসটা আসেবi আসেব, ei িজিনষটােক ajানী বুঝেত চায় না বেল েস eিদক 
oিদক েদৗড়ােদৗিড় করেব, eক গাদা টাকার াd করেব, শারীিরক পির ম হেব, ei ক gেলা হে  বাড়িত, মূলধেনর uপর egেলা 
sদ। আর যখন sখ হে  তখনo বnু বাnবেদর িনেয় লাফালািফ করেব, eেক খাoয়ােব তােক uপহার েদেব, আর েযi sখটা হাত 
েথেক েবিরেয় যােব তখন আবার হা hতাশ করেব। ajানীরা ei ভােবi sখ আর dঃেখর মেধয্ নাsাnবুদ হেয় ঘুরপাক েখেয় 
যাে । 
 
 jানীেদর যখন খারাপ িকছু হয় তখন তাঁেদরo মন খারাপ হয়, িযিন পরমহংস পিরbাজক তাঁরo eকটা aবsা পযর্n খুব 
ধাkা লাগেব, dঃখ-ক  হেব, d-চার িমিনট মন খারাপ হেব, িকnt eকটু নেড় িগেয়i আবার েসাজা হেয় যােবন। আর ভােলা িকছু 
হেল তাঁরo ভােলা লােগ, sামীজীর িচিঠেতi তাঁর যখন eেককটা িজিনেষ আনn হে  তখন িক snর ভােব aিভবয্k করেছন েসi 
আনnেক, আবার যখন কােছর েকu েছেড় চেল যাে  তখন িতিন dঃখo পাে ন। নেরেনর িবেয় হেব েভেব ঠাkেররo মন খারাপ 
হেয়িছল। আবার েকশেবর শরীর খারােপর খবর েপেয় িতিন িসেd রী কালীবািড়েত েকশেবর শরীর ভােলা হoয়ার জn ডাব-িচিন 
েমেন িছেলন।  িকnt ei sখ-dঃখ তাঁর েসi গভীর ভাবেক sশর্ করেত পাের না। িক েসi ভাব? আিম েয েসi শুd ৈচতn, আিম 
আtা েসi আtার সােথ eর েকান সmকর্ েনi, ei ভাবটােক েকান ভােবi ei িজিনষ gেলা sশর্ করেত পাের না, oখান েথেক 
তাঁেদর মনেক েকান িকছুi নড়ােত পারেব না।  
 
 eখােন েয িsতpেjর বণর্না েদoয়া হেয়েছ িsতpেjর ei aবsার সােথ ৈtল sামীর খুব িমল পাoয়া যায়। গীতােত েয 
িsতpেjর aেনক gেলা বণর্না েদoয়া হেয়েছ, সব বণর্নাi িকnt eক রকম নয়। ঠাkরi কতকgেলা aবsার কথা বলেছন – 
বালকবৎ, িপশাচবৎ, unাদবৎ o জড়বৎ। eখােন eকটা ভােবর বণর্না করা হেয়েছ। ajানী যখন আনnযুk েকান কাজ করেব, 
েযমন েমেয়র িবেয়র সময় সবাiেক জািনেয় eমন ঢাকেঢাল িপিটেয় করেব েয পাড়ার েলােকর ঘুম ছুেট যােব, আর কত রকেমর 
eলািহ খাবার দাবার। ঠাkর বলেছন – েমেয়র িবেয়েত eত টাকা খরচ করেছ আর পােশর বািড়র েলাক েখেত পাে না তার েকান 
েখাঁজ েনয় না, লjাo কের না। িকnt িযিন jানী িতিন েমেয়র িবেয়, েছেলর ৈপতা egেলা কতর্বয্ েবােধ কেরন।  
 
 িযিন িsতধীঃ তাঁর েকান িকছুর pিত আসিko েনi, েকান িকছুর েথেক ভয়o েনi, আর িতিন সব সময় েkাধ রিহত। 
যখনi েকান uেdগ হয় তখন eকটা anতাপ আেস। sৃহােক আচাযর্ বলেছন হষর্ািtকা বুিd, ভয়েক বলেছন ৈdতািtকা বুিd, ৈdত 
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ভােবর েথেক ভয় আর েkাধঃেক বলেছন – aিভjলনািtকা, আgন লাগেল েযমন jলন হয়, েkােধ ei jলন বৃিt eেস িগেয় 
সমs শরীর মেনর মেধয্ jালা ধিরেয় েদেব আর েশেষ রাগ হে  র নািtকা, েযখােন মন আনn পায়, রাজেযাগ যােক বলেছ 
sখাnশয়ী রাগঃ, েযখােন মন sখ পায় েসটােকi বলা হয় রাগ। যত রকেমর iেমাশানs  আেছ eখােন সব কটােক েনিতবাচক বেল 
েদoয়া হল। শুধ ুমাt েশাক আর েমােহর জni iেমাশানেক েনেগিটভ বলা হে  না, যত iেমাশানs  আেছ সব iেমাশানi হল 
েনিতবাচক, বnেনর কারণ। dঃখ, uেdগ, sখ, sৃহা, রাগ, েkাধ সব কটােকi গীতা েনিতবাচক বলেছ। িযিন িsতpj তাঁেক ei 
ধরেণর েকান iেমাশান sশর্ করেত পাের না। িকnt তাঁরo রাগ হয়, sখ হয়, সবi হয়। ঠাkর বলেছন – hাঁেগা, eখানকার মত 
আর েকাথাo েদেখছ? যােক িজেjস করেছন েস বলেছ – না, আপনার মত েকu েনi। েকন েনi? কারণ আপনার রাগ েনi। ঠাkর 
তখন বলেছন – েকন েসিদন েতা েঘাড়াoয়ালা সমেয় আেসিন বেল েরেগ িগেয়িছলাম। ভk বলেছ oটা আপনার েলাকিশkার জn। 
eখােন ঠাkরo রাগ করেছন, ঠাkরেক েয pথম েদখেছ, eর আেগ েকান িদন েদেখিন েস েতা eখােন েদখেছ ঠাkরo রাগ 
করেছন। িকnt ঠাkেরর েয রাগ, পরমহংসরা েয রাগ েদখান েসটা হে  সােপর েফাঁস করা, oর মেধয্ িবষ েনi।  
 
 dঃখটা হে , যখন আেস তk ুিন েসটােক েয েকান ভােব ছুঁেড় েফেল িদেত চাi, েযটােক আিম চাiিছ না, িকnt eেস 
যাে , eiটাi dঃখ আর েযটা আিম চাiিছ েসটা eেস েগেছ আর আিম ছাড়েত চাiিছ না, ধের রাখিছ, তার মােন হল ঐ িজিনষটা 
েথেক আিম sখ পাি । তুলসীদােসর eকটা েদাঁহােত বলেছন – সn আর aসৎ di জনেকi আমার pণাম। সn পুrষরা কােছ eেস 
আনn েদন আর d  েলাক কাছ েথেক চেল িগেয় আনn েদয়। dজেনi আনn িদে , eকজন eেস আনn িদে ন আেরক জন 
দেূর চেল িগেয় আনn িদে । sখ eেস আনn েদয় আর dঃখ চেল িগেয় আনn েদয়। িকnt িযিন িsতpj তাঁর েকানটােতi েকান 
িবকার েনi, যৎ আয়াত ুতৎ আয়াতু, যৎ pয়াত ু pয়াতু তৎ। েযটা আসেত চাiেছ আsক, েযটা চেল েযেত চাiেছ চেল যাক। 
eটােকi কমর্েযােগর বkতৃােত sামীজী বলেছন – Avoi d not seek not ,  . েকান িজিনষেক pতয্াখয্ান করার দরকার েনi, আবার 
েকান িজিনষেক আবাহনo করার দরকার েনi। sখ যখন আেস আমরা েসটােক ধের রাখেত চাi, dঃখ যখন আেস েসটােক েঝেড় 
েফেল িদেত চাi। eর েকানটাi তুিম করেব না। ফেল িক হেব? 
 

যঃ সবর্tানিভেsহstৎ pাপয্ শুভাশুভm । নািভনnিত ন েdি  তs pjা pিতি তা।।৫৭।। 

 িsতpj েকান িকছুেক aিভনnনo কেরন না আবার েকান িকছুেক েdষo কেরন না, eখােন েdষ মােন েকান িকছু েথেক 
পািলেয় আেসন না, েdি  মােন িনnা করা, aিভনnিত মােন pশংসা করা। শুভ aশুভেক লাভ কের ভােলা মnেক েপেয় েভতর 
েথেক েকান ধরেণর u াস হেব না আবার কাuেক িধক্  িধক্  কের েছাটo করেবন না। সবর্tানিভেsহ – সব িকছুর pিত তারঁ 
aিভেsহ, মােন ভােলাবাস, আকষর্ণ, েsহ সব চেল েগেছ। িকেসর জn চেল েগেছ? আচাযর্ শ র বলেছন – িনেজর শরীর েয eত 
িpয়, েসi শরীেরর pিত, জীবেনর pিত েsহটাo চেল যায়। িতিন েয েবঁেচ আেছন eর জno িচnা করেছন না, িতিন েয মের েযেত 
চাiেছন তাo না। েবঁেচ আিছ িঠক আেছ, মের যাব তাo িঠক আেছ। েকানটােতi তাঁর েকান ধরেণর িকছু pিতিkয়া হয় না। 
সnয্াসীর eiটাi হে  িবেশষt, তাঁর বাঁচারo sৃহা েনi, আর আিম মের যাব ei কথাo িতিন বলেবন না। েদহ থাকেলo ভােলা, 
মতৃযু্ eেস েদহটােক নাশ কের িদল তাo ভােলা। জগেতর যত রকেমর িজিনেষর pিত aিভেsহ হেত পাের সমs aিভেsহ বিজর্তম, 
েকান িজিনেষর pিত তাঁর েয আকষর্ণ আসেব তাo না। ৫৪ নং ে ােক aজুর্েনর p  িছল িকমাসীত bেজত িকm , জগেত যখন িতিন 
িবচরণ কেরন তখন িতিন িকভােব িবচরণ কেরন? বলেছন নািভনnিত ন েdি , েকানটােতi তাঁর মন চ ল হেব না। ঠাkর আর 
hদয়রাম কলকাতায় লাট সােহেবর বািড়র সামেন িদেয় যাoয়ার সময় hদয়রাম ঠাkরেক বলেছন – মামা, eiটা হে  লাট 
সােহেবর বািড়, বড় বড় থাম। ঠাkর বলেছন েদখলাম iেটর িঢিপ। তাi লাট সােহেবর বািড়র pিত তাঁর েকান আকষর্ণ আসেছ না। 
eটা সিতয্ সিতয্i ei রকমi হেয় থােক। েকান সাধু বা সnয্াসী যিদ েকান িকছু েদেখ েভতর েথেক বেলন বাঃ বাঃ, তাহেল বুঝেত 
হেব তাঁর েভতের িকছু না িকছু েগালমাল আেছ। sামীজী পয্ািরেসর রাsা িদেয় যাে ন, রাsায় eকটা খুব snরী েমেয় তাঁর নজেরর 
মেধয্ পেড় েগেছ, ঐ রকম snরী িতিন নািক েকান িদন েদেখনিন। েসৗnেযর্য্র আকষর্েণ sামীজীর মন নেড় uেঠেছ। যতkেণ তাঁর 
মন নেড় uেঠিছল, ততkেণ sামীজী েদখেছন ঐ েচহারাটা পােl িগেয় eকটা বাঁদেরর েচহারা হেয় েগেছ। sামীজীর মন eমন ভােব 
ৈতরী হেয় েগেছ েয, েয েচহারাটা জাগিতক িদক িদেয় আকষর্ণীয় হেত পাের, িকnt তাঁর মনi ঐ েচহারাটােক পােl িদে  eকটা 
বাঁদেরর আকৃিতেত। ঠাkর বলেছন – েমেয়েদর পাlা েথেক েবেরােত হেল oেদর a  gিলেক িdgণ েদখিব, তখন ঐ েমেয়টােক 
রাkসী মেন হেব। েমেয়েদর েচাখ যা sাভািবক তার di gণ েদখেল তােক রাkসীi মেন হেব, তখন আর েকান েমাহ আসেব না। 
মনেক যিদ ঐভােব েদখার pিশkণ িদেয় েদoয়া হয় তখন েমেয়েদর শরীেরর েয েকান a েক িdgণ েদখেল তাহেল আর েসi 
েমেয়র pিত েকান আকষর্ণ থাকেব না। যাঁরা পরমহংস পিরbাজক তাঁেদর মনটা ei রকমi হেয় যায়, তাঁেদর মন an েকান িকছুর 
িদেক যােবi না। ঠাkর বলেছন – ভাত ডাল eক সে  dিদন েরেখ দাo, পের েসটাi িব া হেয় যায়। ভােলা খাবার, ভােলা rপ, 
েকান িকছুর েকান িচরnন মূলয্ েনi। বা া বয়স েথেক আর জn জnাnর ধের মন eক রকম ভােব ৈতরী হেয় আেছ বেল আমরা 
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সব িকছুেক বাহাবা িদi। িকnt িযিন পরমহংস, িযিন েযাগী তাঁেদর মন eমন হেয় যায় জগেতর েকান িকছুi তাঁেদর মনেক আর 
েটেন eেন তার িদেক নািমেয় আনেত পাের না।  
 
 aজুর্েনর p  িছল িতিন িক ভােব িবচরণ কেরন। তার utর ীকৃ  িদেয় িদেলন, েকান িকছুেতi েযাগী আর আসk হন 
না। আকৃ  হন না বুঝলাম, তাi বেল িক েযাগী সব িকছুেক ঘৃণার েচােখ, িবরিkর ভাব িনেয় েদেখন? না, েকান িকছুর pিত তাঁর 
ঘণৃাo হেব না, িবরিko আসেব না। তাi বেল িক িতিন েকামাgs েরাগীর মত পেড় থােকন? না, িতিন সব সময় আtেnবাtনা 
তু ঃ, সব সময় আনn সাগের ভাসেছন। ei aবsা িক কের হয়, েসটােক ভগবান খুব snর eকটা uপমার সাহােযয্ পেরর ে ােক 
বয্াখয্া করেছন – 
  

যদা সংহরেত চায়ং kেমর্াহ ানীব সবর্শঃ। iিndয়াণীিndয়ােথর্ভয্ss pjা pিতি তা।।৫৮।। 

 ক প ভয় েপেল িনেজর হাত, পা, মুখ gিটেয় িনেয় েখালেসর মেধয্ ঢুেক যায়, ঠাkর বলেছন, kড়ুল িদেয় কাটেলo 
ক প আর হাত পা বার করেব না। েযাগীo তাঁর iিndয় gিলেক ক েপর মত েভতের েটেন েনন। iিndয়ািণ iিndয়ােথর্ভঃ, iিndয়েক 
iিndেয়র মেধয্ ঢুিকেয় িদে ন। eখন তাঁর হাতেক ঢুিকেয় িনেল েযাগী খােবন িক কের? eখােন dেটা শb আসেছ, iিndয়ািণ আর 
iিndয়াথর্, আমােদর েয হাত, পা, েচাখ, কান egেলা iিndেয়র যnt, egেলা pকৃত iিndয় নয়। আসল েয iিndেয়র কথা eখােন বলা 
হে  েসi iিndয়gিল আমােদর মিsে  sায়ুেকnd rেপ aবsান কের। iিndেয়র ei যntgিলেক বলা হয় করণ, e যnt gিলেক েয 
চালাে  তােকi iিndয় বলা হয়। আমােদর দশটা iিndয় আর মনেক িনেয় েমাট eকাদশ iিndয়। eখন যার েচাখ েনi, তার নটা 
iিndয় হoয়ার কথা, যার হাত েনi তারo নটা iিndয় হoয়ার কথা, িকnt েসi রকম েতা িকছু বলা হয় না। iিndয় সব সময় দশটাi 
থাকেব, েয an তারo দশটা iিndয়, যার হাতo েনi পাo েনi, তারo দশটা iিndয়i থাকেব। িকnt তার eকটা িক dেটা করণ 
েনi, েযটা িদেয় iিndেয়র কাজ করা হয় েসটা েনi। iিndয়াথর্ হে  iিndেয়র িবষয় বা aবেজk, েযমন েচাখ িদেয় ভােলা দৃ  
েদখিছ, কান িদেয় ভােলা গান শুনিছ, হাত িদেয় sশর্ sখ পাি । েযাগী ei iিndয়gিলেক gিটেয় েনন, তার মােন যখন িতিন 
েভাজন করেত যান, িতিন বুেঝ েগেছন তাঁর কােছ ভাত ডাল েখেলo যা, ভাত মাংস েখেলo তাi, িজhা তাঁর িনেজর িনয়ntেণ। 
মনটােক iিndয় েথেক েটেন িনেয়েছন, িক খাবার খাে ন, িক দৃ  েচােখর সামেন আসেছ, তােত তাঁর মেন েকান pিতিkয়াi হয় 
না। েসিদন কাগেজ eকটা খুব মজার সমীkা েবিরেয়িছল, বলেছ েরাড eয্কিসেডন্ট েয eত েবেড় েগেছ ei বয্াপাের anসnান 
করেত িগেয় বলা হে , রাsার d ধাের যত িবjাপেনর েহািডর্ং আেছ েসখােন শুধুi slবাস েমেয়েদর ছিব িদেয় ভিরেয় রাখা 
হেয়েছ, Dাiভারেদর েচাখ o মনেক ei সব ছিব আকষর্ণ করেছ বেল eত dঘর্টনা হে । eখন েহািডর্ং gেলা সিরেয় িদেল 
Dাiভারেদর মন েথেক সব কামনা বাসনা চেল যােব? কখনi যােব না। কারণ েতামার মেনর মেধয্ egেলা ঘাপিট েমের সব সময় 
বাiেরর uেtজনােক েনoয়ার জn বেস আেছ, মনটােক আেগ িনয়ntণ করেত েচ া কর, কত িজিনষ মেনর মেধয্ আেছ আর কােক 
কােক লুিকেয় রাখেব। েযাগীর মন পুেরাপুির িনয়ntেণ, তাঁেক eসব িকছুi sশর্ করেব না। েযাগীর েকান ধরেণর aহ ার আর মমt 
েবাধ থােক না। েযাগীর সামেন েকu snর েপাষাক পেড় eেল িতিনo বাহাবা িদেয় বলেবন – আের বাঃ েতামার জামাটা িক 
snর। তার মােন ei নয় েয েযাগীo ঐ রকম eকটা জামা েপেত চাiেছন। eকটা ভােলা িজিনেষর pশংসা কের িদেলন। িকnt 
যারা সাধারণ েলাক তােদর মেন তখনi uঠেব, আমারo যিদ িঠক ei রকম eকটা ভােলা জামা থাকত।  
 
 eখােন iিndয়াণীiিndয়ােথর্ভয্ মােন মনটােক iিndেয়র িবষয় েথেক েটেন িনেলন, েটেন েনoয়া মােন ভােলা িজিনষেক খারাপ 
আর খারাপ িজিনষেক কখন ভােলা বলেবন না, ঐgেলােক পাoয়ার iে  তার আসেব না। ভােলা ভােব কাজ করেছ না, তখনo 
বলেবন – বাঃ খুব ভােলা, আরo ভােলা েচ া কর। িনnা করার ভাব তার মেধয্ কখনi আসেব না, আর ঐখান েথেক সের আসার 
েচ াo কখন করেবন না।  
 
 ৫৫ েথেক ৫৯ নং ে ােক যাঁরা uপলিbবান, িযিন িবjানী তাঁেদর লkণ gিলেক বণর্না করা হেয়েছ।  
 

িবষয়া িবিনবতর্েn িনরাহারs েদিহ। রসবজর্ং রেসাহপয্s পরং দৃ ব্া িনবতর্েত।।৫৯।। 

 eর আেগর চারেট ে ােক েয লkণ gেলা বলা হেয়েছ েসgেলা েকন আর িকভােব হয় েসটা eখােন বলা হে । িযিন 
িনরাহারs, aথর্াৎ িযিন iিndেয়র dারা েকান িকছুi gহণ করেছন না, িযিন তপsী িতিন বলেলন – আিম েচাখ বn কের িদলাম, 
আিম আর েকান িকছুর িদেক তাকাব না, কান বn কের িদলাম, আিম গান শুনব না, iিndেয়র েকান িবষেয় মনেক েযেত েদব না। 
eখােন বলেছন, egেলা ভােলা িকnt কাযর্করী িকছু ফল হেব না। eরা িবষয় েথেক সের eেস িনরাহারী হেয় আেছ, িনরাহারী মােন 
িবষয় েভাগ েথেক িবরত, িকnt সূk iিndয় gেলা সিkয় থােক। আিম েচাখ বn কের িদলাম, মােন আিম করণটােক বn কের 
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েদoয়ােত বাiেরর েকান িকছু আমার দশর্ন iিndেয়র মেধয্ ধরা পড়েছ না, eটােক বলেছ িনরাহারী। িকnt েভেতর সূk দশর্েনিndয় 
চালু রেয়েছ। ঠাkর বলেছন – সাধন জীবেনর pথম িদেক েবড়া িদেত হয় তা নাহেল গrেত ছাগেল েখেয় েনেব। আসেল ঠাkর 
বলেত চাiেছন pথেমর িদেক ei রকম িনরাহারী হেত হয়। েয সাধু জীবন যাপন করেত চাiেছ তােক pথেমর িদেক িনরাহারী না 
হেল সাধু জীবেন িবপদ আসেব। িনরাহারী হoয়ার ফেল iিndেয়র যnt gেলা যােক করণ বলা হে , eেদর েদৗড়ঝাপটা বn হেয় 
যায়। করণgেলার ছুেটাছুিট দাপাদািপ যখন বn হেয় েগল, তার পেরর পদেkপ হে  – রসবজর্ং রেসাহপয্s পরং দৃ ব্া িনবতর্েত, 
িবষয় রেসর িনবৃিt। িবষয় রস েথেক েয িবষয়াসিk হেব েসটাo িনবৃt হেয় যায়। কখন হয়? পরং দৃ ব্া িনবতর্েত, ঈ র দশর্েন। 
bhjান হেল, আtjান হেল িবষয়রেসর pিত েয টান েসটাo চেল যায়। আমার ডায়েবিটস হেয়েছ, িমি  খাoয়া eখন িনেষধ, 
আিমo আর িমি  খাি  না। eখন আিম িক িবরাট েকান েযাগী হেয় যাব? িক কের হব, িমি র pিত আমার েয তৃ া েসটােতা 
েভতের পুেরা মাtায় রেয় েগেছ। ডায়েবিটস কেম েগেল আবার িমি  খাব। মেন করা যাক আমার েকান েরাগ হয়িন, আিম বললাম 
– আিম আর িমি  খােবা না, ঠাkেরর নােম িমি  খাoয়া সমপর্ণ কের িদলাম। eটা আিম েজার কের েটেন িনেয়িছ, eটা হল 
িনরাহার, eটা খুবi ভােলা, িকnt সূk iিndেয়র মেধয্ েয িমি  খাoয়ার িবষয়রস রেয় েগেছ েসটা যখন তখন আমােক েটেন িমি  
খাoয়ােত নািমেয় িদেত পাের। আমরা pায়i িটিভেত, খবেরর কাগেজ েদিখ aমকু বাবাজীর েকেল ারী, aমকু পরমহংেসর নানান 
েক া। কারণ eiটাi, pথেমর িদেক eনারা গােয়র েজাের েটেন িনেয় িনরাহারী হেয় যাে ন, িকnt রসেবাধ তাঁর তখনo েভতেরর 
েথেক েগেছ। দশ বছর িহমালেয় িগেয় তপsা কেরেছ, েসখােন েস েকান মাnষ বা নারীর মুখ দশর্ন কেরিন। আমােদর জীবেন ei 
কয়িটi েতা pধান আকষর্ণ – টাকা-পয়সা, নাম-যশ, sখেভাগ আর নারী। যতi িনরাহারী েহাক না েকন, ei িজিনষ gেলার 
রসেবাধ বীজাকাের েভতের িগj িগj  করেছ। eখােন েযাগী pথম aবsােত যখন েজার কের iিndয়gেলােক েটেন িনল তখন তার 
মাঠ পির ার, eকটা বাগােন aেনক ফুল গাছo আেছ, আবার আগাছাo আেছ, বাগােন সার, জল িদেল ফলু গাছo টানেব আবার 
আগাছা gেলাo টানেব, িকnt সব আগাছা যিদ পির ার কের েদoয়া হয় আর eকটাi যিদ বীজ থােক তখন যা সার েদoয়া হেব, যা 
জল েদoয়া হেব সব ঐ eকটা বীজi েটেন েনেব। িঠক েসi রকম যিদ eকবার েযাগীর মন েভােগর িদেক যায় তখন তাঁেক েকu 
আটেক রাখেত পারেব না। কারণ তাঁর বািক িজিনষ gেলা চেল েগেছ িকnt পরং দৃ ব্া, ঈ র দশর্ন হয়িন। আtjান না হoয়া পযর্n 
ঐ রসেবাধ েথেক যােব। ঠাkর েয বলেছন jানী ভয়তরােস, ভয় ei কারেণi, কারণ তাঁর রসেবাধটা eখন যায়িন। িবjানীর 
aবsায় েগেল রসেবাধ েশষ হেয় যােব।  
 
 বেল, যখন নারীর pশংসা করা হয় শুধু েসi নারীেক িনেয়i pশংসা করা হয় না, pশংসার মেধয্ তার aেনক িকছুi 
থােক। তার মেধয্ eকটা হে  েশাভন aধয্াস, েশাভন aধয্াস হে , eকটা snর িজিনষ, েদখেত খুব snর, েশাভনীয়, তার pিত 
েয আকষর্ণ, বার বার েচাখ চেল যায়, eiটাi হে  েশাভন aধয্াস।  eখন েয েমেয়িটর pিত আমার আকষর্ণ হে , েমেয়িট যিদ 
মের যায় তাi বেল িক আিম পরমহংস হেয় যাব! আমার মেধয্ েসi েশাভন aধয্াসটা েতা েথেকi েগেছ। ei েশাভন aধয্াসi 
তখন an িদক িদেয় an আেরকটা rপ িনেয় েবিরেয় আসেব। ei সমsাটা িকnt pেতয্ক সাধেকরi থাকেব। েয সাধেকর 
েসৗnযর্ েবাধ েনi েসেতা েকান িদন সাধকi হেত পারেব না। আবার েসৗnযর্ েবাধ থাকা মােনi হে  পতেনর িবপদ তােক িঘের 
েরেখেছ। ei েশাভন aধয্াস েথেক যখন েস েবিরেয় eেস আtjান লাভ কের েনেব তখন ei েসৗnযর্ েবাধটাi েসানােত 
rপাnিরত হেয় যােব। চুmক আর েলাহােক টানেত পারেব না, েকননা পরশমিণর েছাঁয়ায় েলাহাটা eখন েসানা হেয় েগেছ, তােক আর 
চুmক টানেত পারেব না। সাধেকর আধয্ািtকতার unিতেত pাথিমক aবsায় েসৗnযর্ েবােধর িবরাট ভূিমকা আেছ, েসৗnযর্ েবাধ যার 
েনi েস জীবেন কখনi িকছু করেত পারেব না। িকnt ei েসৗnযর্ েবাধ যিদ িনয়ntেণ না থােক তাহেল ei েসৗnযর্ েবাধটাi 
সাধেকর মনেক েভােগর িদেক েটেন িনেয় যােবi যােব। aেনক কিব, িবjানী, িশlীেদর জীবেন ei ধরেণর ভিুর ভুির ঘটনা 
েদখেত পাi। সাধকেকo তার সাধনার জীবেন ei সমsার মুেখামুিখ হেত হেব, তার সে  লড়েত হেব, eর oপর কতৃর্t করেত 
হেব আর eেক িনয়ntেণ রাখার kমতা aজর্ন কের ei েশাভন aধয্াসেক aিতkম কের েযেত হেব। ঈ র দশর্েনর পর আর ei 
েসৗnযর্ েবাধ মােন েশাভন aধয্াস থােক না। তখন আর গােয়র েজাের মনেক iিndেয়র িবষয় েথেক েটেন আনেত হয় না, ঐটাi 
তাঁর sাভািবক হেয় যায়। হলধারী ঠাkরেক বলেছন – eিক, তিুম িনচু জােতর eঁেটা পাতা kেড়া , েতামার সnােনর িবেয় িক কের 
হেব? ঠাkর বলেছন – ei েতামার শাst পড়া, আমার েতা মাতেৃযািন, আমার আবার সnান িকেস হেব। তার মােন, িযিন পরমহংস 
হেয় যান তাঁর dারা আর গহৃেsর েকান কমর্i হেব না, েস চাiেলo পারেব না। eটা িবjানীর aবsা, jানীেক গােয়র েজাের 
iিndেয়র িবষয় েথেক েটেন আনেত হে , িবjানীর েkেt েসটাi sাভািবক হেয় যায়, কারণ তাঁর রসবজর্ং রেসাহপয্s, সমs 
িবষয়র রস চেল েগেছ।  
 
 আমােদর সৃি তttাnসাের যিদ জানেত চাoয়া হয় জল িক েথেক ৈতরী হেয়েছ, তখন বলা হে  aপ েথেক জল হেয়েছ, 
আবার েয িজhা বা রসনা iিndয় েসিটo aপ েথেক ৈতরী। িজhা হে  iিndয় আর aপ হে  তার েগাচর, ei ে ােক eটােকi বলা 
হে  iিndয়াথর্। pেতয্কিট েয iিndয় আর তার েয eেককিট iিndয়াথর্ বা েগাচর আেছ, sাভািবক িনয়মাnযায়ী iিndয় তার িবষেয়র 
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িদেক আকিষর্ত হেয় ছুেট যােব। eখন েসৗnযর্য্ েতজ েথেক আসেছ, আর েচাখo েতজ িদেয় ৈতরী। dেটারi মূল হে  েতজ বা 
aিg, eখন aিg aিgর িদেক যােব eটাi sাভািবক। যার দশর্েনিndয় যত শিkশালী তার েতজ aংশ তত েবিশ। যার েসৗnযর্য্ যত 
েবিশ েসখােন েতজ তত েবিশ, েবিশ েতজ েবিশ েতজেকi খঁুজেব। চাষাভুষা েলাক েয েকান মাnষেক িনেয়i সnt  হেয় যােব। িকnt 
িযিন খুব সংেবদনশীল েলাক িনেজর sভােবর েলাক না হেল েস তার েথেক দেূরi থাকেব। আবার যার কেণর্িndয় খুব শিkশালী 
তখন বুঝেত হেব তাঁর আকাশতেtর pভাব খুব pচN, আকাশতেtর সােথ আবার স ীেতর সmকর্। তানেসেনর মত বড় বড় 
স ীতjেদর ে ািtিndয় খুব শিkশালী থােক। তানেসনেক যিদ eখনকার িহnী িসেনমার েকান পপ সং েশানান হয় তাঁর শরীর মন 
aিsর করেত শুr করেব। eখন েয গানেক ভােলাবাসেছ েস যিদ েকান eকটা aবsােত eেস বেল আিম আর গান শুনব না, গান 
েশানা আিম তয্াগ করলাম। েস গান েশানােক তয্াগ করল িকnt তার বেণিndয়েক িনেয় িক করেব, েস েযমন িছল েসi রকমi 
থাকেব। তাi আজ েহাক কাল েহাক গান তােক আবার টানেবi। েস যিদ েযাগী হেয় থােক তাহেলo তােক আসন েথেক েটেন 
uিঠেয় গান শুিনেয় ছাড়েব। eটা তখনi বn হেব যখন পরং দৃ ব্া িনবতর্েত, যখন আtjান হেয় যােব তখন আর তােক টানেত 
পারেব না, u  pশংসা করেব িকnt তােক টলােত পারেব না। ei বয্াপারটাi আেরকটু িবsার কের পেরর ে ােক বলা হে  – 
 

যতেতা hিপ েকৗেnয় পrুষs িবপি তঃ। iিndয়ািণ pমাথীিন হরিn pসভং মনঃ।।৬০।। 

 আিম eখন েজেন েগলাম ঈ র দশর্ন না হoয়া পযর্n আমার মন o iিndয়েক িনেজর িনয়ntেণ আনেত পারব না। ঈ র 
দশর্েনর আেগ pথেম করেত হেব iিndয় িনgহ, মােন iিndয়gেলােক gিটেয় আনেত হেব, তারপর হেব লড়াi, েজার কের েভােগর 
িবষয় েথেক তােক সিরেয় রাখেত হেব। iিndয়gেলােক যিদ oেদর িনেজর খুিশ মত েভােগ েছেড় েদoয়া হয় তাহেলi িকnt সবর্নাশ। 
েসiজni বলা হয় েজার কের iিndয়েক েটেন িনেয় আসেত হেব। মুেখ বলেল হেব না, েজার করা বািhক ভােব করেত হেব। 
েযমন পিবtতার জn সকােল uেঠ sান করেব, গােয় গ াজল েছটােব, জগnােথর আটেক pসাদ খােব, তুলিস পাতা খােব, চnেনর 
েফাঁটা েদেব, egেলা আমােদর িনয়িমত েজার কের করেত হেব, pথেম করেত iে  করেব না, িকnt তবুo েজার কের করেত হেব। 
egেলা কত িদন করেত হেব? যত িদন না egেলা sাভািবক ভােব হেব, না করেল মন aিsর হেয় যােব, তত িদন করেত হেব। না 
করেত পারেল মন aিsর যখন হেব তখন eক ধাপ eেগাল। pথেম গােয়র েজার, িdতীয় aভয্ােস দাঁিড়েয় যােব, তৃতীয় i র দশর্ন 
হেয় েগেল egেলা খেস পেড় যােব।  
 
 eখােন েযমন পিবtতার বয্াপাের বলা হল, eরপর aপিবt যা িকছু, সমs aশুভ িজিনষ েথেক মনেক েজার কের সিরয়া 
আনা। aশুভ, aপিবt িজিনষ gেলা েথেক মনেক যিদ েজার কের না সিরেয় আনা হয় তাহেল িক হেব? বলেছন যতেতা hিপ 
েকৗেnয় পুrষs িবপি তঃ, েহ kিnপুt িযিন aেনক সাধনা কেরেছ, সবর্দা েযােগ যtশীল, েমধাবী পুrষরাo যিদ গােয়র েজাের 
মনেক সিরেয় না আেন তাহেল তােদরo iিndয়ািণ pমাথীিন হরিn pসভং মনঃ, iিndয়gেলা েসi পুrেষর মনেক বলপূবর্ক িবষেয়র 
িদেক েটেন িনেয় আসেব। কেঠাপিনষেদ uপমা িদেয় বলেছ ‘iিndয়ািণ হয়nাhিবর্ষয়াংেsষু েগাচরাn । আেtিndয়মেনাযুkং 
েভােkতয্াhমর্নীিষনঃ।।১/৩/৪। পাঁচটা েঘাড়া িমেল রথেক েটেন িনেয় যাে , েঘাড়া gিল যিদ িনয়ntেণ না থােক তখন রেথর 
আেরািহেক তার গnবয্ sল েথেক সিরেয় েঘাড়gিল an িদেক িনেয় চেল যােব। মন হে  েঘাড়ার লাগাম, বুিd হে  সারিথ। শাst 
আমােক বেল িদল েনাংরা কাজ করেব না, বােজ কথা বলেব না, শুিচতা, পিবtতার িদেক নজর রাখেব, eখন শােstর কথা মত 
চলেত শুr যখন করব তখন লাগামটা টানা শুr হল। যখনi লাগাম টানা শুr করেব তখনi েঘাড়া gেলা িতিড়ং িবিড়ং কের 
লািফেয় uঠেব। যতi লাফালািফ কrক েঘাড়ার লাগামেক শk কের েটেন বেশ রাখেত হেব। যিদ লাগাম েছেড় েদoয়া হয় তখন 
িক হেব? iিndয়ািণ pমাথীিন হরিn pসভং মনঃ, পাঁচটা েঘাড়া eখন িনেজর িবষেয়র িদেক ছুটেত থাকেব, রাsা েথেক েনেম মােঠর 
িদেক চেল যােব। মােঠর eবেড়া েখবেড়া জায়গায় চলেত িগেয় রথi হয়েতা uেl েগল, েঘাড়া gেলাo রেথর েজাত েথেক ছািড়েয় 
িনেয় িনেজর মত েযিদেক খুিশ চেল যােব। আমার েয িজhা েস জেলর সােথ িমেশ আনn েপেয় েগল, কারণ eটাo রস েথেক 
ঐটাo রস েথেক। pমাথীিন কের েদয়, মােন, eেকবাের pমt হেয় uেঠ িবkুb কের েদেব। iিndয় যখন িবষয়ািভমুখী হেয় যায়, মন 
যিদ িনয়ntেণ না থােক, তখন eকটু সামাn বাধা eেলi pচN েরেগ যােব। সাধারণ েলােকরা ei িজিনষটােক ধরেতi পাের না, 
সবর্দাi েভতের iিndয় আর িবষেয়র eত মnন হেত থােক েয তােতi ডুেব থােক, যার ফেল egেলা ধরেত পােরনা। িকnt যারা 
eকটু জপ ধয্ান কের িবেবক বুিdেক জাgত কেরেছ তারা ধরেত পাের, েয মুhেতর্ েকান িচnা আেস তখন বুেঝ েনয় েয, eবার েস 
আমার মনেক uেtিজত করেত শুr করেব, eর পেরi আমার iিndয়gিলেক নাচােত শুr করেব, আর মনটাo েতা iিndয়i। 
 
 eখােন সাধারণ মাnেষর কথা বলা হে  না, যারা েচ া কের আধয্াt পেথ eেগাবার েচ া করেছন তােদর কথাi বলা 
হে । তার মেন কখন িক বাসনা uঠেব বুঝেতi পারেব না, কািমনী-কা েনর কথা েছেড়i েদoয়া েহাক, হঠাৎ iে  হল িবিরয়ািন 
েখেত হেব, রাত দশটায় যিদ eকবার মাথায় েচেপ যায় eখন সারা রাত িবিরয়ািনরi sp েদখেত থাকেব। যারা যিত, েযাগী তােদর 
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eটা আরo েবিশ হয়, আচাযর্ বলেছন – িবেkাভয়িn আkিল kবর্িn, আkল কের েদয়। সাধারণ েলাকেক egেলা কম কের িকnt 
যারা েযাগী, িনেজেদর মনেক িনয়ntেণ রাখবার pেচ া কের যাে ন তােদর eটা েবিশ হয়। েসiজn ভগবান বলেছন – 
 

তািন সবর্ািণ সংযময্ যkু আসীত মৎপরঃ। বেশ িহ যেsিndয়ািণ তs pjা pিতি তা।।৬১।। 

 তািন সবর্ািণ সংযময্, ei দশিট iিndয়েক সংযম পূবর্ক যুk আসীত মৎপরঃ, eiখােন pথম মৎপরঃ শbটা ীকৃ  িনেয় 
আসেছন। ei মৎপরঃ ভাবটােক যিদ বুেঝ িনেয় জীবেনর সবর্েkেt eেক aবলmন কের চলা যায় তাহেল সমs dঃখ-ক  িচরিদেনর 
মত দরূ হেয় যােব। মৎপরঃ, মৎ শb মােন আমােত, আিম aেথর্ eখােন ীকৃ , আিমi সবর্ে । আচাযর্ শ র ভাে  বলেছন – 
িকভােব িতিন সবর্ে , aহং বাsেদবঃ, আিম ীকৃ , সবর্ pতয্গাtা, আিম সবারi anযর্ামী, সবারi ৈচতn সtা আিমi eবং পেরা 
যsঃ, আিম হি  সবার েথেক ে , সবার েথেক আলাদা, পর মােন আিম সবার uপের, আমার uপের আর িকছু েনi, আিমi হি  
েশষ কথা। ei িব  bhােNর সবর্ে  হে ন ভগবান, িতিনi আবার আমার hদেয় বাস কেরন। ei ভাবেক aবলmন কের – ন 
anঃ aহং তsাদ্  - আিম িকnt ei পরমাtা েথেক আলাদা নi। সাধনার eiটাi হে  েশষ aবsা। যারা সাধনার পেথ সংgাম 
করেছন, সংgাম করেত িগেয় প াশ রকেমর ঝােমলা, বাধা আসেছ, aশািn হে , তারা যিদ গীতার ei লাiনটােক মেন েরেখ 
গভীর ভােব িচnন করেত পােরন, িদেন দশবার যিদ িনেজেক মেন কিরেয় েদoয়া হয়, তার সব ক  িচরিদেনর মত সমাp হেয় 
যােব। ীরামকৃ , িতিন হে ন িব bhােNর ভগবান, িতিনi আমার anযর্ামী, আিম েসi ীরামকৃে র সে  eক। ei ভাবেক েয 
aবলmন কের িনল তার মন িবেবক, বুিdেক আর েকান iিndয় েkািভত করেত পারেব না। aবলmন করেলi হেব না, pিত মুhেতর্ 
ei ভাবটােক জাগ pদীেপর িশখার মত pjjিলত কের রাখা চাi তেবi হেব। আমার sামী, আমার stী, আমার সnান, আমার 
aিফেসর বs  েকui তাঁর েথেক বড় নয়, িযিন সবার েথেক বড় তাঁর সােথ আমার eক গভীর সmকর্ আেছ, েসটা হে  আিম তাঁর 
সে  eক, শ রাচাযর্ খুব snর শb বয্বহার করেছন – ন anঃ aহং তsাদ্ , আিম তাঁর েথেক আলাদা নi। eখােন বলা হে  না, 
তাঁর সােথ আমার িক সmকর্ হেব, বnুর সmকর্ হেব, না িক সnান সmকর্ হেব, না িক pভুর সmকর্ হেব, eকটাi সmকর্ েয আিম 
তাঁর েথেক aিভn। মা েযমন সnান েথেক িনেজেক aিভn মেন কের, ঠাkর বলেছন সতীর পিতর uপর টান, মােয়র সnােনর uপর 
টান, eকi িজিনষ, মূল কথা হে  eকt anভব। ীরামকৃ  হে ন সব িকছুর ে , িতিন আমার anযর্ামী, আমার বাsিবক সtা 
আর আিম তাঁর েথেক আলাদা নi। ei ভাব যার হেয় েগেছ তােক আর iিndয় সমূহ িকছু করেত পারেব না।  
 

যারা সাধক তােদর কথাi eখােন বলা হে , সাধক হেত েগেল আেগ থাকেত িকছু pstিতর দরকার। েয সাধক, েস যিদ 
েকান িবষয়েভােগর েরােগ আkাn হেয় থােক, েয েকান িবষয়, কািমনী-কা ন, নাম-যশ, েভাগsখ, eiটাi মহােরাগ, ei ভয় র 
েরাগ যার েলেগ আেছ তােক যিদ ei oষুধ েসবন কিরেয় েদoয়া হয়, দয্াখ্  বাপু, তুi দশ মাস িদেন দশবার কের ei লাiনটা 
পেড় যা, আর eটােক েবাঝ্ , তাহেলi েতার মেনর সব kভাব, েয kভাব েতােক সব সময় iিndয় েভােগর িদেক েটেন িনেয় যাে , 
সব kভাব দূর হেয় যােব। kভাব দূর হেত বাধয্, eখােন eiটাi বলা হে , তািন সবর্ািণ সংযময্ যুk আসীত মৎপরঃ, েযাগী সব 
iিndয়েক সংযম কের মৎপরঃ হেয় বেস পের, আিম তাঁর সােথ aিভn। ei ভােব যার iিndয় বেশ eেস েগেছ, েসi হে ন 
িsতpj। ei ে ােকর dেটা aথর্i হয় – িযিন িসd পুrষ তাঁর ei ভাব – aহং বাsেদবঃ সবর্ং pতয্গাtা, iিন েযন সবর্ িদক 
িদেয় sরিkত পুrষ। মােয়র েকােল িশশু েযমন িনরাপদ মেন কের, িঠক েতমিন িযিন মেন করেছন ভগবান আমার anযর্ামী, আিম 
তাঁর সােথ aেভদ, েসi মুhেতর্ েস মােয়র েকােল িশশুর মত িনরাপদ হেয় েগল, েকান iিndেয়র kমতাi হেব না েয তাঁেক uেtিজত 
করেব। 
 
 সমsা হয় িক, ভk সবi করেছ িকnt েস ভগবােনর সােথ িনেজেক eক মেন করেত পারেছ না। ei ভাবটা েনi বেলi 
ভkরা eত ক  পায়। ভk হেল ei িতনেট ভাবেক সব সময় ধের রাখেত হেব – ১) ীরামকৃ  হে ন সবর্ে , তার uপের আর 
েকu েনi। ২) ীরামকৃ  আমার anযর্ামী, মােন pতয্গাtা, ৈচতn srপ, িতিনi আমার ৈচতn, িতিনi আমার বাsব সtা। আর 
৩) আিম তাঁর সােথ aিভn। ei ভাব েয সব সময় মেনর মেধয্ ধের রাখেব তােক েকu িকছু করেত পারেব না। আt াঘা পুrষ 
রাবেণর মত রাkসo যিদ আkমণ কের েসo িকছু করেত পারেব না, কারণ আিম েতা েসi ীরামকেৃ র সে  eক। িতিন েক? 
সবর্ে , রাkস তাঁর েথেক aেনক k ুd। eiটাi সাধনা আর সাধনার aিnম িসিdo eiটাi। গীতােত েযটা িসিd েসটাi সাধন। 
িসd পুrেষর েযটা লkণ েসটাi সাধেকর সাধনা। িসd পুrেষর িক লkণ? িতিন iিndয় সমূহেক সংযম কের মৎপরঃ হেয় িsর হেয় 
বেস েগেছন। সাধনা িক? তুিমo িsর হেয় বেস ei িতনেট ভাবেক িনেয় িচnন কর তখন েতামার সব iিndয় েতামার বেশ eেস 
যােব। সংসাের িনতয্ ঝােমলা েলেগi থােক, আর ঝােমলােত d েফাঁটা েচােখর জল সবারi ঝের, যখনi েচােখ জল আসেব তখনi 
ভাবেত হেব আিম আদয্াশিk জগjননী ীমা বা ীরামকৃে র সােথ aিভn, আমার sামী, শুর, শাশুিড়, ননদ, েদoর, সবার েথেক 
ীমা o ঠাkর ে । ei ভাব যখন পাকােপাk ভােব বেস যােব তখন কামনা বাসনা সব খয্াঁচ্  খয্াঁচ্  কের েকেট েবিরেয় যােব। পের 

আচাযর্ শ র বলেবন, তখন ajানী jানীর েথেক তফাৎ হেয় যায়। ajানী যখন েভাগ কের তখন েকান আg িপছু না েভেব 
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ঝাঁিপেয় পেড় েভাগ কের খুব আনn পায়, পের যখন েসi েভাগ েথেক ক  পায় তখন েহিঁদেয় েহঁিদেয় কাঁেদ, আর ভােব েলােভ 
পাপ পােপ মতৃযু্। আর jানী বেল, আমার িকছু কামনা িছল, dবর্লতা িছল তাi eটা কের েফেলিছ, যখন েভাগ কের তখনo তার 
মেন ei ভাবটা থােক েয e সব আিম িক করিছ! jানী যখন পােপ িনযুk হেয় jালা যntণা পায় তখন েস বেল, আমার পাপেবাধ, 
আমার dবর্লতা আমােক iিndেয়র সাহােযয্ েদৗড় করাে , ঠাkর তিুম রkা কর আিম েযন eখান েথেক েবেরােত পাির, তুিম আমার 
anযর্ামী, আিম েতামার েথেক aিভn। ei ভােব pাথর্না করেত করেত eক সময় তার iিndয় gিল বেশ eেস যােব। eসেবর মূেল 
িক, েকন ei রকম হয়? তার utের ভগবান বলেছন –  
 
 

ধয্ায়েতা িবষয়াn পংুসঃ স েsষপুজায়েত। স াৎ স ায়েত কামঃ কামাৎ েkােধাহিভজায়েত।।৬২।। 
েkাধাদ্ ভবিত সেmাহঃ সেmাহাৎ sিৃতিব মঃ। sৃিত ংশাদ্ বিুdনােশা বিুdনাশাৎ pণ িত।।৬৩।। 

 ei dেটা ে াক eক সােথ চেল। মাnেষর িবনােশর পেথ কিট ধােপর pেয়াজন, েসi কিট ধােপর কথা ei dেটা ে ােক 
বলা হে । eখােন sৃিত হে , gr আর শাst েথেক যা শুেন eেসিছ। ei sৃিত যখন েগালমাল হেয় যায় তখন বুিd নাশ হেয় 
যায়। বুিd হে  িন য়ািtকা, বুিd িনি ত কের বেল েদয় িক করেত হেব আর িক করেব না। মাথা খারাপ কার হয়? েয িঠক 
করেত পাের না, েকানটা করেত হেব আর েকানটা করেত েনi, ei িবেবক যার হািরেয় েগেছ তারi মাথা খারাপ হয়। ei িবেবক 
বুিd কখন হািরেয় যায়? যখন sৃিত ংশ হয়। sৃিত ংশ কার হয়? যার আচাযর্ আর শােstর uপেদশ মাথা েথেক হািরেয় েগেছ, িঠক 
সমেয় েযটা কাজ কের না। sৃিত কার যায়? যার সেmাহ হেয় েগেছ। সেmাহ হে  েমােহর আবরেণ েস আ ািদত হেয় েগেছ। েশাক 
আর েমােহর েয কথা বলা হেয়িছল eখােন েসi েমােহর কথাi বলা হে । েমােহর আবরণ িকভােব হয়? dভােব হয়, eকটা সরাসির 
আেস, আেরকটা েkাধ েথেক আেস। যখন eকটা িজিনষ আিম চাiিছ, িকnt পাি  না, তখন েkােধর জn হয়। েkাধ না হেলo 
িজিনষটার pিত eকটা েমােহর সৃি  হয়। eকটা িজিনষ কখন আিম েপেত চাiিছ? কাম েথেক, মেন যখন কামনা আেস। কামনা 
কখন আেস? স  েথেক। eকটা িজিনেষর স  করেত করেত কামনার জn হয়। কামনা আবার েকাথা েথেক আেস? ধয্ায়েতা 
িবষয়াn  পুংসঃ, পুrষ যখন িবষেয়র িচnা করেত থােক, িবষেয়র িচnা েথেক কামনার জn হয়। 
  
 আিম খবর েপলাম, আমার pিতেবশী eকটা দামী গািড় িকেনেছ। গািড়টা eকবার েদখিছ, dবার েদখিছ, গািড় িনেয় িচnা 
করেত শুr করলাম। eখােন গািড়র বদেল েয েকান বst বা িবষয়েক িনেয়o যিদ বলা যায় তাহেলo ei ধাপ gেলা eকi থাকেব। 
ধয্ায়েতা িবষয়াn , eখােন িবষয়টা হে  গািড়, গািড়র বদেল আমার pেমাশন হেত পাের, বয্া  বয্ােলn হেত পাের, েকান মাnেষর 
pিত আকষর্ণ হেত পাের, ei eকi kম পযর্ােয় চলেত থাকেব। pথেম হে  স , eকটা িবষেয়র িচnা করেত করেত কামনা 
জnায়, কামনা হে  ঐ িজিনষটােক পাoয়ার i া। ei মেডেলর গািড় যিদ আমারo থাকেতা। েয েকান িবষয় বstর িচnা, গয়না, 
গািড়, সmিt যাi েহাক না েকন, যিদ িdতীয় বার মেনর মেধয্ uিদত হয় তাহেল বঝুেত হেব আিম িবপেদ পেড় েগলাম। তার মােন 
আিম েসi িবষেয়র anধয্ান করেত শুr কেরিছ। eরপেরi আসেব েসটােক পাoয়ার i া। eতkণ েভতের িছল eবার বািhক sের 
eেস েগেছ। েসi িজিনষটােক পাoয়ার জn শারীিরক ভােব েচ া করেব, পির ম করেব। aেনক েখেটo যখন ei কামনার পুিতর্ 
হেব না, তখন আমার েভতের েkােধর জn েনেব। কার uপের েkাধ আসেব? সমােজর pিত আসেত পাের, েকান বয্িkর pিত 
আসেত পাের, েkােধর বিহঃ pকাশ নানান ভােব হেত পাের। যখনi েkাধ হল তখনi হেয় েগল সেmাহঃ। eখন মনটা kয়াশা n 
হেয় েগেছ। মন kয়াশা n হেয় েগেছ eবার বুিdo কাজ করেব না। বুিdনাশাৎ pণ িত, যার বুিd চেল েগেছ েস িবনােশর িদেক 
চেল েগল।  
 
 আচাযর্ বলেছন, মাnষ যখন েkােধর dারা আkাn হয়, তখন তার েকান লঘু gr jান থােক না, যাঁরা dার পাt grজন 
বা িpয়জন, তােদর pিতi আেkােশ তার রাগটা িনেkপ কের েদেব। মা যখন েছেলেক শাসন কের তখন িকnt আেkাশ েথেক 
শাসন কের না, েছেলেক িশkা েদoয়ার জn েkােধর rপ েদখান। িকnt stী যখন sামীর uপর, sামী যখন stীর uপর কটূ কথা 
pেয়াগ কের তখন dজেনi আেkাশ o েkােধ বশীভূত হেয় কটূ কথা বেল েচচঁােমিচ করেছ। stীর যখন েkাধ eেস যায় তখন 
সামেন েছেল eেস েগেল তােকi মারেধার করেব তখন আর েসটা শাসন থােকনা। sামী-stী ঝগড়া করেবi, egেলােক িনেয় eখােন 
আেলাচনা হে  না। িকnt েভতের যার আেkাশ আেছ, িবষ ঢালা যােদর sভােব দাঁিড়েয় েগেছ তােদর কথা বলা হে । েমাট কথা 
েkাধ িবিভn rেপ বিহঃpকাশ হয়। যারা েযাগী হন তাঁরা িকnt ei সব রাগেdষ, েkাধ, আেkাশ েথেক মুk থােকন। পেরর ে ােক 
eiটাi বলা হে  – 
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রাগেdষিবযৈুkst িবষািনিndৈয় রn । আtবৈ িবর্েধয়াtা pসাদমিধগ িত।।৬৪।। 

  েযাগী রাগ আর েdষ েথেক িবযুk হেয় যান। ভগবান বলেছন, jানী পুrষ যখন ei জগেত িবচরণ কেরন তখন iিndয় 
আর তার েয িবষেয়র সংেযাগ হয়, েসটােক gহণ করেত থােক। ঠাkর sামীজী eনারাo েয ভােলা খাবার দাবার েখেতন না তা নয়। 
sামীজীেক আেমিরকােত eক ভk sT েবরী েদoয়া আiসkীম িদেয়েছ। sামীজীর খাoয়া হেয় যাoয়ার পর ভk িজেjস করেছন – 
sামীজী আiসkীম েকমন লাগল? sামীজী – দাrণ, দাrণ েলেগেছ। ভk – sT েবরীgেলা েকমন িছল। sামীজী – o তাi, sT 
েবরী েদoয়া িছল? লkয্ কিরিন েতা। ভk – oঃ sামীজী আপিন েকমন েলাক, aসমেয়র sT েবরী কত দামী িজিনষ, আপনার জn 
আiসিkেম েদoয়া হেয়েছ আর আপিন েখয়াল কেরনিন? তখন sামীজী বলেছন – আiসিkেম যিদ আলিপনo িদেয় েদoয়া হয় 
oটারo sাদ ভােলা হেয় যােব। sামীজীর কথা শুেন ভk মিহলা sামীজীর uপের খুব েরেগ েগেছ। আসেল sামীজী আiসkীম eত 
ভােলাবাসেতন েয আiসkীেম িক েদoয়া হেয়েছ আর িক েদoয়া হয়িন ঐিদেক িতিন েকান rেkপi করেতন না। আiসkীম 
ভােলা, oেত েয েতামার sT েবরী আেছ তােত আমার িকছু যায় আেস না। তার মােন jানীেদর েয পছেnর খাবার দাবার থাকেব 
না তা নয়, তাঁেদরo পছn aপছn আেছ। sামীজী যখন ভারত পিরkমা করেছন, তখন তাঁর পেকেট েকান কানা-কিড় েনi। 
মীরােট েকান grভাiেয়র সে  েদখা হেয়েছ, িক কের েকাথা েথেক িকছু পয়সা েজাগাড় কের তাi িদেয় মাংস িকেন eেন িঠক 
করেলন িশক কাবাব বানােবন। eখন িশক েকাথায় পােবন, কতকgেলা কািঠ িদেয় িশক কাবােবর মত িকছু eকটা বািনেয়েছন।  
 
 েঘাড়া েযমন ঘাস েখেত মােঠ েনেম পেড়, jানীরাo ei জগেত েনেম পেড়ন, েভাগo কেরন eবং আনno পান, 
pসাদমিধগ িত, িকnt আtবৈ িবর্েধয়াtা, বুিdেক পুেরা িনেজর বেশ রােখন, আর রাগেdষিবযুৈkst, তাঁর েকান ধরেণর রাগ আর 
েdষ থােক না। তার মােন হল, েযমনিট আসেছ েতমনিটi েনেব, আiসkীম েপলাম, তাi েপেয়i বলেবন দাrণ দাrণ, েকান রাগ 
েdষ েনi তােত। তারপর আগামী ছয় মাস আiসkীম েকu খাoয়াল না, তাi বেল িতিন বলেবন না েয কত িদন আiসkীম পাি  
না বেল আমার মন আiসkীেমর জn হাঁকপাঁক করেছ। সাধারণ মাnষ যা িকছু কের সব তার iিndেয়র েpরণােত কের, ei েpরণা 
েকাথা েথেক আসেছ? রাগ আর েdষ েথেক। সাজাহান িক পিরমাণ ঐ যর্ েঢেল তাজমহল বানাল, েকন বানাল? তার stীর pিত রাগ, 
মােন আসিk। stীর pিত আসিk েথেক সাজাহান ei তাজমহল বানােনার েpরণা েপল। আবার িবধমর্ীেদর pিত েdষ, েসখান েথেক 
েpরণা েপেলা যত িহndেদর গলা েকেট েশষ কের িদেত হেব। সবi হে  রাগ আর েdেষর েখলা। jানীo জগেত ঘুের েবড়ায় 
ajানীo ঘেুর েবড়ায়, dজেনi জগৎ েথেক আনn পান, dঃখo পান। িকnt পাথর্কয্ হে  jানী মুk িবহে র মত ঘেুর েবড়ান, 
আেরক জন িতিড়ং িবিড়ং কের লাফালািফ কের ঘেুর েবড়াে । তােক িতিড়ং িবড়ং কের েক েঘারাে ? রাগ আর েdষ, েকান 
িজিনেষর pিত ভােলাবাসায় আকিষর্ত হেয় েসi িজিনষেক পাoয়ার জn ছটফট করেব আর েয িজিনষেক পছn করেছ না, তখন হয় 
তােক েমের েকেট েশষ কের িদেত চাiেব আর তা নাহেল েসi িজিনষ েথেক পালােত চাiেব। রাগ আর েdষ েথেক eiভােবi 
কমর্gেলা সৃি  হে । jানীরা রাগ েdষ েথেক িবযুk থােকন বেল িতিন সব সময় আtpসােদ পিরতৃp থােকন। বলেছন – 
 

pসােদ সবর্dঃখানাং হািনরেsাপজায়েত। pসnেচতেসা hাশু বিুdঃ পযর্বিত েত।।৬৫।। 

 েকান রাগ েdষ েনi িকনা, েসi কারেণ তাঁর মন সব সময় আtpসােদ পূণর্ থােক, ei aবsায় তাঁর সমs dঃেখর হািন 
হেয় যায়। মাnষ যখন সব িকছুেতi pসn িচt হেয় যায় তখনi বুিdঃ পযর্বিত েত, aথর্াৎ তাঁর বুিd িsর হয়, তখনi িঠক িঠক 
ধয্ান হয়। ধয্ােনর জn pেয়াজন pসnতা আর শািn। শািn কখন হয়? যখন মাnষ যুk হয়। যুk হoয়া মােন ৈবরাগয্। রাগ আর 
েdষ যখন চেল েযেত শুr হয় তখন তাঁর eকটার পর eকটা িজিনষ খেস পেড় েযেত থােক। রাগ েdষ কমেত থাকেল মেনর মেধয্ 
ততi pসnতা বৃিd পােব। মন pসn হেল বুিd শাn হেয় যায়, শাn বুিd হেয় েগেল মন যুk হেয় যায়। ভkরা pায়i বেল ঠাkেরর 
িদেক মন যায় না। যােব িক কের, আমােদর মেন েসi আনn েনi, মনঃ pসাদ েনi, মনঃ pসাদ মােন শািn, pসnতা, েসi শািn 
pসnতা আমােদর িক আেছ? েনi বেলi যুk হেত পারেছ না, ঠাkের মন যাে  না। pসnতা েনi েকন? রাগ েdষ সব সময় েpরণা 
িদেয় যাে । িক কের ভগবােন মন যােব? যাoয়ার কথােতা নয়, জেপ মন না বসাটাi েতা sাভািবক। জপ ধয্ােন মন বসােত হেল 
আেগ মেনর pসnতা, িচেt pশািn আনেত হেব, pসnতা তখনi আসেব যখন রাগ আর েdষ েথেক িনেজেক িবযুk করেব। ei 
aবsা যখন হেব, যখন u  ভােবর সােথ যুk হেয় েগল তখন বুিd ভাবনা শাn হয়। বুিdেত ঐ শািn eেস েগেল তখনi িঠক িঠক 
sখ হয়। dিনয়ার সবাi বলেছ জীবেন sখ শািn েনi। sখ শািn আসেব েকাথা েথেক, sখ শািnর মূল হে  রাগ আর েdেষর েথেক 
িবযুk হoয়া, িবযুk েতা হেতi পারিছ না, মাঝখান েথেক আরo েবিশ েবিশ কের যুk হেয় পড়িছ, েসi কারেণi কাrর জীবেন 
েকান sখ শািn েনi।  
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নািs বিুdরযkুs ন চাযkুs ভাবনা। ন চাভাবয়তঃ শািnরশাns kতঃ sখm ।।৬৬।। 

 eখােনo eকi কথা বলা হে , বুিd যিদ aযুk হয়, মােন ঈ েরর সােথ যিদ িনেজেক eক মেন না করেত পাির, তাহেল 
বুঝেত হেব আমার বুিd েনi, ন চাযুks ভাবনা, ভাবনার aথর্ eখান হে  িচnা ভাবনা, িচnা ভাবনা যতkণ থাকেব আtjােনর 
pিত ভিk ততkণ আসেব না। যতkণ ঈ েরর pিত ভিk না হয়, আtিচnেনর pিত আgহ না আেস, ততkণ মেন শািn আেস না। 
যার শািn েনi তার sখo েনi। eখােন sখেক বয্াখয্া করেছন শািnর সে  জেুড় িদেয়, েযটা পূণর্ শািn। শািnর জn দরকার 
ভাবনা, ভাবনা মােন বুিd ভাবনা, বুিd ভাবনা হে  আtবুিd, আtিচnন, আtার িচnন িনেয় বেস থাকা বা ঈ রেক িনেয় বেস 
থাকা। ঈ রেক িনেয় বেস থাকার আেগ ঈ েরর সে  িনেজেক যুk করেত হেব। যুk হেত েগেল আেগ দরকার pসাদ, eকটা 
িবেশষ ধরেণর pশািn। pশািn েকাথা েথেক আসেব? যখন রাগ o েdষ েথেক িবযুk হেব। যিদ ei রাগ েdষ েথেক যতkণ না 
েবেরান যােব ততkণ িক হেব? 
 

iিndয়াণাং িহ চরতাং যnেনাহnিবধীয়েত। তদs হরিত pjাং বায়নুর্াবিমবাmিস।।৬৭।। 

 সাধারণ মাnেষর মন যখন iিndেয়র িবষেয় িবচরণ কের, তখন তার হরিত pjাং, তার বুিdেক হরণ কের েনয়, েযমন 
বায়ুনর্াবিমবাmিস, ঝড় েযমন েনৗকােক েটেন িনেয় চেল যায়, িঠক েতমিন েয মাnেষর মন সংযিমত নয়, বুিd dারা িনয়িntত নয়, 
iিndয়িনgহ েয কের না তােক iিndেয়র িবষয় ঝেড়র েনৗকার মত uিড়েয় িনেয় চেল যায়। কখন eিদেক েটেন িনেয় যােব কখন 
an িদেক েটেন িনেয় চেল যােব, িকছুi করার থােক না। সারা জগৎ ei ভােবi eকবার eিদেক ধাkা খাে , আেরকবার ঐিদেক 
ধাkা খাে । আমরা ei ভব সাগের সবাi েছাট েছাট েনৗকার মত, আর ei সাগের কামনা-বাসনা, েশাক-েমােহর ঝড় েলেগi 
রেয়েছ, ei ঝড় েনৗকােক uিড়েয় িনেয় ei kেল েফলেছ আেরকবার ঐ kেল িনেয় েফলেছ। eর েথেক বাঁচার িক uপায়? শািn 
আর sখ, শািn আর sেখর জn চাi বুিd ভাবনা, বুিd ভাবনার জn যুk হেত হেব, মনটােক ঈ েরর িদেক িনেয় েযেত হেব বা 
আtিচnেন মনেক সবর্দা যুk কের রাখেত হেব। আtিচnেনর জn চাi মেনর pশািn ভাব, চ লতার aভাব হেত হেব। চ লতার 
aভাব কখন হেব? যখন রাগ আর েdষ েথেক সের আসব। রাগ আর েdেষর pিত মন যিদ পেড় থােক তাহেল চ লতার aভাব 
কখনi হেব না। রাগ আর েdষ যিদ থােক তখন িক হেব েসটাi ei ে ােক বলেছন, iিndয়াণাং িহ চরতাং যnেনাহnিবধীয়েত, রাগ 
আর েdষ েথেক েpিরত হেয় যারা iিndেয়র েপছেন েদৗড়াে  তােদর মেধয্ যার গান ভােলা লাগেছ েস গান শুনবার জn েদৗড়াে , 
েয েখেত ভােলাবােস েসi েভাজবািড় আর েরsেুরেন্টর েখাঁেজ েদৗড়াে , eেদর বুিd ঝেড়র েনৗকার মত হািরেয় যায়। েসiজn েহ 
aজুর্ন তুিম িক করেব? 
 

তsাদ্ যs মহাবােহা িনগিৃহতািন সবর্শঃ। iিndয়াণীিndয়ােথর্ভয্ss pjা pিতি তা।।৬৮।। 

 aজুর্ন তুিম েতামার iিndয়gিলেক িনgহ কের শাn হেয় বেস পড়। িকভােব? iিndয়াণীিndয়ােথর্ভঃ, iিndয়gেলােক iিndেয়র 
িবষয় েথেক েজার কের েটেন িনেয় eেসা, েতামার iিndয়gেলােক েদৗড়েত িদo না। pথেম েতামােক iিndয় সংযম করেত হেব, 
iিndয় সংযম করার পর মনেক সংযম করেব, মন সংযম হেল েতামার বিুd বেশ আসেব। ei িজিনষটােকi ভগবান আবার ততৃীয় 
aধয্ােয় বয্াখয্া করেবন। েমাdা কথা েতামার iিndয়gেলার যার যার িবষেয়র pিত েদৗড় ঝাঁপটা বn কর। eর পেরর ে ােক ভগবান 
jানী আর ajানীর পাথর্কয্টা বলেছন – 
 

যা িনশা সবর্ভতূানাং তsাং জাগিতর্ সংযমী। যsাং জাgিত ভূতািন সা িনশা প েতা মেুনঃ।।৬৯।। 

 jানীর েযটা িদন ajানীর কােছ েসটা রাত, আর ajানীর েযটা িদন jানীেদর কােছ েসটা রাত। ajানীরা িবষয়েভােগ 
েজেগ আেছ, আর আtjােনর েkেt ঘুিমেয় আেছ, ভগবােনi িব াস েনi। jানীর িঠক uেlাটাi হয়। পরমাথর্ jােনর েkেt 
jানী সদা জাgত, েসটাi তার িদন, আর িবষয়েভাগ তাঁর খেস পেড় েগেছ, মােন িবষয়েভাগ তার কােছ রাত। iিndয় sখ, িবষয় 
sেখ ajানী সব সময় সচল। মাnষ কখন সচল থােক? িদেনর েবলােতi েস সিkয় থােক, যত রকেমর কমর্ চা লয্ িদেনর 
েবলােতi হয়। ajানীেদর সমs রকেমর সিkয়তা iিndেয়র িবষয়sেখ। ঘিুমেয় পড়েল মাnষ েযমন েকান কাজকমর্ কের না, 
jানীরo iিndয়sেখর েহতু েকান কমর্ হয় না। jানীেদর সব কাজকমর্ েকাথায় তাহেল? আচাযর্ বলেছন – পরমাথর্ jােনi jানীেদর 
সমs সিkয়তা, ঈ েরর বয্াপাের িতিন সজাগ। িদেনর েবলায় মাnেষর মন েযমন জাgত থােক িঠক েতমিন ঈ র jােনর েkেt 
jানীর মন সব সময় সজাগ। পরমাথর্ jেনর েkেt ajানীেদর সব pেচ া, িkয়া কমর্, সচলতা সব বn থােক, আর jানীেদর 
িদেক আঙুল েদিখেয় বেল eরা িক সারািদন ঠাkর ঠাkর কের যাে । jানীরাo সব রকেমর কাজকমর্ কেরন িকnt তাঁরা িবষেয়র 
pিত েকান রকম আসিk িনেয় েকান কাজ কের না, শাst আমােক ei ei কাজ করেত বেলেছ তাi আিম ei কাজ করিছ, আমার 
েকান আসিk েনi। ei কথা বলার পর ভগবান বলেছন – 
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আপযূর্মাণমচলpিত ং 
     সমdুমাপঃ pিবশিn যdৎ। 

তdৎ কাম যং pিবশিn সেবর্ 
     স শািnমােpািত ন কামকামী।।৭০।। 

 েহ aজুর্ন, েতামার সমsা হে , তুিম শািn পা  না। েয কামনার কামী েস েকান িদন শািn েপেত পাের না। যার 
iিndেয়র িবষেয়র pিত আকষর্ণ পুেরাপিুর শাn হেয় েগেছ েসi শািn পায়। ভগবান pথেম kমর্বৎeর uপমা িনেয় eেসিছেলন, 
eখােন িতিন সমুেdর uপমা িনেয় eেসেছন। চািরিদক েথেক নদীgেলা pবািহত হেয় েশেষ সমেুd pিতিনয়ত কত জল সমুেd 
ঢালেছ, িকnt তােত সমুেdর েকান রকম েkাভণ হয় না। েযমন eক বালিত জেল আিম eক েফাঁটা জল িদলাম, eেত বালিতর 
জেলর িকছুi হেব না। eকটা পাথর যিদ সমুেd েফেল িদi, েসi পাথর আর খুঁেজ পাoয়া যােব না, সমুেdi হািরেয় যােব। jানীর 
আtিচnন সমুেdর মত eত গভীর আর eত িবশাল েয eখন েস যাi েভাগ কrক না েকন সব আtিচnেনর গভীরতায় হািরেয় 
যােব।  eকটা মািটর িবশাল িঢিপ, বৃি র জল পেড় নরম হেয় আেছ, eখন যিদ eকটা তীর ঐ মািটর িঢিপেত মারা হয় তখন তীরটা 
িগেয় ঐ িঢিপর মেধয্ হািরেয় যাব, তীরটা িঢিপরo িকছু করেত পারেব না, আর িঢিপ েথেক েবিরেয়o আসেত পারেব না, ঐখােনi 
েস পেচ পেচ eক সময় oর aিsti হািরেয় যােব। িযিন jানী পুrষ, আtj িযিন, তাঁর hদয় সমুেdর মত eত িবশাল হেয় যায় 
েয, জগেতর যত রকেমর কামনা বাসনা তাঁর মেধয্ িগেয় সব হািরেয় যায়, আর খঁুেজ পাoয়া যায় না, jানীo চপুচাপ গmীর সমুেdর 
মত পেড় থােকন। আমােদর েkেt িক হে , েকu eকটু pশংসা করল েতা সে  সে  মনটা িতিড়ং কের লািফেয় uঠেব, আবার 
েকu eকটু মn কথা বলল তkুিণ েভে  মষুেড় পিড়। eiটাi হে  চ লতার লkণ, সব সময় আমােদর মন চ ল হেয়i আেছ। 
মেনর মেধয্ eকটা ভােলা িকছু খবর eেস েগল খুব খুিশ হেয় েগলাম, খারাপ িকছু খবর eেলা সে  সে  িবষাদgs হেয় েগলাম। 
ei আনn আবার ei িবষাদ, ei dঃখ ei খুিশ, ei হষর্ ei aবসাদ। jানী পুrেষর ei সব িকছুi হয় না, েকu ভােলা বলল 
তােতo তাঁর িকছু হয় না আবার েকu সমােলাচনা করল তখনo িতিন েভে  পেড়ন না। যাঁর আtjােনর uপলিb হেয় যােব তখনi 
িতিন ei aবsা pাp হন।  
 

িবহায় কামাn যঃ সবর্াn পমুাং রিত িনঃsহৃঃ।  িনমর্েমা িনরহা ারঃ স শািnমিধগ ত।।৭১।। 

 আtjানী সব কামনােক িনঃেশষ rেপ পিরতয্াগ কের িদেয়েছন, তাঁর মেন আর েকান কামনা েনi। িযিন মৎপরঃ হেয় 
েগেছন তাঁর আর িকেসর কামনা থাকেব। ীরামকৃ  সবার uপের, সবর্ে , িযিন সব েথেক ে  তাঁেকi তুিম েপেয় েগছ েতামার 
মেন আর িকেসর কামনা আসেব। ঠাkর বলেছন েয িমছিরর শরবৎ েখেয়েছ েস আর িচেট gেড়র পানা েখেত যােব না। েসi bেhর 
সাkাৎকার হেল িতেলাtমা রmা সব িচতাভs মেন হয়। egেলা েকান কlনা নয়, eটাi হয়, eটাi ঘটনা। পুেরা গীতােত যা বলা 
হে  সবটাi uপলিb সােপk, বাlীিক রামায়েণ কিবর aেনক কlনা আেছ, গীতার মেধয্ কlনার েকান sান েনi। েযটা হয় 
েসটাi বলা হেয়েছ। যাঁরা িনয়িমত কথামৃত পেড়ন তাঁরা েদখেবন ঠাkেরর জীবেন eর pেতয্কিট ঘটনার পুনরাবৃিt হেয়েছ, িতিন 
িনেজi ei সব aিভjতার বণর্না িদে ন। 
 
 eখােন বলেছন, যাঁর সব কামনা িনঃেশেষ তয্াগ হেয় েগেছ, িতিন িনsহৃঃ, তাঁর আর েকান িকছুেতi sৃহা েনi, পাoয়ার 
িকছুi েনi তারঁ। আর িক হয়? িনমর্মঃ, তাঁর আমার েবাধ চেল যায়, িনরহ ারঃ, aহ ার, আিম আিম ভাব থােক না। শরীর o 
জীবনযাtা চালােত যতটkু দরকার েসiটুkর pেয়াজন েবাধ িতিন েরেখ েদন, িকnt তােতo eটা আমার ei েবাধটা তাঁর থােক না। 
ঠাkরo খাoয়া দাoয়া করেতন, তাঁরo জামা কাপড় িছল, জুেতা িছল, েকননা তাঁেকo শরীর চালােত হেব। eখােন েকাথাo বলা 
হে  না েয শরীেরর আর েকান দরকার েনi, eবার শরীরটােক েফেল দাo। না, িতিন শরীর েরেখ েদন, জীবন যাtার জn যা িকছু 
দরকার েসটাo রােখন। িকnt ঐটkুর মেধয্o তাঁর েকান মমtব্ েবাধ, আমার েবাধ থাকেব না। 
 

eষা bাhী িsিতঃ পাথর্ ৈননং pাপয্ িবমhুিত। িstাহsামnকােলহিপ bhিনবর্াণমৃ িত।।৭২।। 

 ei ধরেণর যাঁরা তাঁরাi eকমাt শািn পান, যাঁর আিম েবাধ, মমt েবাধ েনi। আিম আমার েবাধ কখন চেল যায়? যখন 
তাঁর েভতর েথেক সব কামনা বাসনা খেস পেড় যায়। ভগবান ীকৃ  বলেছন eiটাi হে  bাhী িsিতঃ। মন যাঁর আtােতi িsত, 
আtা ছাড়া আর িকছুi েদেখন না, ei ভােব যখন sদঢ়ৃ ভােব pিতি ত হেয় যান েসটাi হে  bাhী িsিত, ei bাhী িsিত pাp 
হেল আর েস েকান িকছুেত েমাহgs হেব না। eকবার যিদ ei ভাব pাp হেয় যায় িতিন আর ei aবsা েথেক িবচিলত হন না। 
eর আেগ বেলিছেলন, যতেতা hিপ েকৗেnয় পুr s িবপি তঃ, তিুম eখন সাধনা করছ, িকnt eখনo েতামার মেন কামনা বাসনা 
আেছ, eখান েথেকo েতামার িকnt সমsা আসেব, েতামার পতন হেত পাের। িকnt ei bhভাবেক যখন uপলিbেত িনেয় eেস 
bhjােন pিতি ত হেয় যােব তখন আর েতামার েকান িকছুর েথেক সমsা হেব না। িstাহsামnকােলহিপ bhিনবর্াণমৃ িত, মৃতযু্র 
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সমেয়o যিদ ei ভাব eেস যায় েয, আিম bেhর সে  aেভদ, তাঁর মুিk হেবi হেব। আচাযর্ eখােন আবার িনেজর তরফ েথেক 
েযাগ কের বলেছন – িযিন bhচযর্ aবsা েথেকi সnয্াস gহণ কের িনেয়েছন, আর সারা জীবন ei ভাবেক aবলmন কের 
aিতবািহত করেছন, তাঁর েতা কাrর সােথi তুলনা হয় না, িতিন েতা মহাপুrষ, িকnt মৃতুয্র সময়o যিদ েকu ei bhভাব লাভ 
কেরন, ঈ র ভাব pাp হন তােতi িতিন েমাk েপেয় যােবন। িযিন েছাটেবলা েথেকi সnয্াস িনেয় ei bhভাবেক িনেয় জীবন 
যাপন করেছন তাঁর েতা তুলনাi হয় না।  
 
 আজেকর আেলাচনার মূল কথা হে , aজুর্ন িজেjস করেছন িsতpj েক? ভগবান ীকৃ  বলেছন, িযিন আtভাব, 
bhভাব বা ঈ রভােব pিতি ত িতিনi িsতpj। কারা ei bhভােব pিতি ত হেত পাের না? যােদর মেনর মেধয্ কামনা-বাসনা 
আেছ। যােদর মেন কামনা-বাসনা আেছ তােদর iিndয় সমুদয় চ ল হেয় থােক। iিndয় যার চ ল থােক তােক eিদক oিদক 
েদৗড়ােদৗিড় করেত হয়। eর িবপরীত bhভােব িযিন pিতি ত, িতিন েয পেথi bhভােব pিতি ত হেয় থাkন না েকন, jানমাগর্ 
িদেয়i আsন, িকংবা কমর্মাগর্ িদেয়i আsন, ei ধরেণর bhভাব সmn মাnষ eেকবাের শাn। aজুর্েনর p  িছল bhভােব 
pিতি ত বয্িkর আচরণ িক রকম? আচরণ হে , িতিন যখন বেস থােকন তখনo িতিন চ ল হন না, যখন দাঁিড়েয় থােকন তখনo 
িতিন চ ল হন না, চলা েফরা করেলo চ লতার েলশ মাt েদখা যায় না, কথা বলার সময়o চ ল হন না, কাজ করার সময়o 
চ লতার ভাব েদখা যায় না। eর ফলsrপ যুেd যখন uিন কাrর গলা কােটন তখনo চ ল হন না, আর eনার গলাo যিদ েকu 
েকেট েদেব তােতo িতিন চ ল হেবন না। চ লতার eiটাi হে  মূল কথা, তাঁর মেধয্ েকান ধরেণর চ লতা থােক না। চ লতার 
ভাব েকাথা েথেক আসেছ? রাগ আর েdষ েথেক। eনােদর রাগ আর েdষটা aেনক আেগi খেস েগেছ বেল েকান চ লতার aবকাশ 
তাঁরা েদেখন না। রাগ আর েdষi হে  েশাক আর েমােহর কারণ। aজুর্েনর আসল সমsা eiটাi, তাঁেক েশাক আর েমাহ gাস 
কের িনেয়িছল, aজুর্েনর ei েশাক আর েমাহ রাগ o েdষ েথেক জn িনেয়েছ। ভগবান aজুর্নেক ei েশাক o েমাহ েথেক মুk 
হেত বলেছন। িকভােব মুk হেব তার জn িতিন eক eক কের কেয়কিট পেথর কথা বেল িদেলন। 
  
 

o ঁতৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 
ীকৃ াজুর্নসংবােদ সাংখয্েযােগা নাম িdতীেয়াহধয্ায়ঃ।। 

************ 
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ততৃীয় aধয্ায় 

কমর্েযাগ 
 ৭i আগs ২০১০ 

ভারেতর যত ধমর্, দশর্ন o িচnাধারার udব হেয়েছ, গীতােত eেস সব িমেশ eক হেয় েগেছ, তারপর গীতা েথেকi 
আবার িবিভn মত o দশর্েনর udব হেয় ছিড়েয় িগেয় িহnd ধেমর্র িবিভn শাখা ৈতরী হেয়েছ। গীতা হে  িশেবর ডমrর িঠক মােঝর 
aংশ। আমােদর আেগকার যত রকেমর িচnাধারা, েবদ, uপিনষদ, পুরান, সাংখয্ দশর্ন েথেক যত ধরেণর িচnা ভাবনা েবিরেয়েছ, 
eর বাiেরo যত রকেমর sতnt মত িছল সব eেস গীতােত িমেশ eকাকার হেয় েগেছ। িমেশ যাoয়ার পর গীতা েথেকi আবার 
নতুন নতনু িচnা ভাবনা, দশর্ন িব ুিরত হেয় ভারেতর িবিভn িদেক ছিড়েয় েগেছ। েসiজn গীতার পেরর িদেক যত দাশর্িনক 
ভারেত eেসেছন তাঁরা সবাi anত eকবার গীতােক বয্াখয্া করার pয়াস কের েগেছন। যখনi েকান সাধক বা পিNত েকান নতনু 
eকটা দশর্ন বা মত িনেয় আসেতন, eনারা জানেতন যতkণ আমার ei নতুন দশর্নেক গীতার আেলােক বয্াখয্া কের েদখােত না 
পারব েয আমার নবািব তৃ দশর্েন যা বলা হেয়েছ গীতাo িঠক ei eকi কথা বলেছ, ততkণ আমার ei দশর্নেক ভারেতর েকu 
gহণ করেব না।   
 
 েযমন sামীজী বলেছন আেগকার যাঁরা আচাযর্, শ রাচাযর্, রামাnজািদরা িছেলন eনারা সবাi eক েদশীয়। কারণ িযিন 
aৈdত বেলেছন িতিন শুধু aৈdেতর কথাi বেল েগেছন, িযিন ৈdেতর কথা বেল েগেছন শুধু ৈdেতর কথাi বেল েগেছন। শুধু তাi 
নয়, sামীজীর মেত eেককটা গীতার eেককিট ে াকেক িযিন ৈdতবাদী িতিন ৈdত মেত, িযিন িবিশ াৈdতবাদী িতিন িবিশ াৈdতবােদ 
আর িযিন aৈdতবাদী িতিন aৈdত মেত েটেন িনেয় দাঁড় কিরেয়েছন। sামীজীর মেত eর সবটাi হে  eক েদশীয়। sামীজী 
বলেলন, গীতােত ৈdত, িবিশ াৈdত, aৈdত সব িকছুi আেছ, ীরামকৃে র জীবনাদশর্ o বাণীর আেলােক গীতা uপিনষেদর নতুন 
বয্াখয্া করেত হেব। sামীজীর ei মnেবয্ dেটা খুব grtপূণর্ বয্াপার eেস যায়। pথম কথা হে  ঠাkর িক বেলেছন, ঠাkর 
বলেছন ৈdত, aৈdত o িবিশ াৈdত সবi িঠক, েকানটাi ভুল নয়। eখন গীতার আেলােক ঠাkেরর ei মতেক pমািণত কের 
েদখােত হেব েয গীতা তাi বলেছ েযটা ীরামকৃ  বলেছন। তার আেগ যুিk িদেয় েদখােত হেব েয শ রাচােযর্র aৈdত, রামাnেজর 
িবিশ াৈdত o মা াচােযর্র ৈdত হে  eক েদশীয়। ভুল ei কথা বলা যােব না, িকnt বলা েযেত পাের েয eনােদর মত পুেরাপিুর 
িঠক নয়। eখােন আেরকিট নতুন মত eেস েগল। আমরা বলিছ ঠাkর সমnেয়র পথ বলেছন। পাঁচশ বছর পর আবার যখন েকান 
aবতার আসেবন িতিনo হয়েতা ঠাkেরর সমnেয়র মতেক পােl িদেয় আেরকটা নতুন িকছু বলেবন। িকnt eখন েতা আমােক 
েদখােত হেব িতন হাজার বছর আেগ গীতা যা বেলিছল eখন ঠাkর েযটা বলেছন গীতাo িঠক তাi বলেত েচেয়েছ। ঠাkর আসার 
পর eকশ বছর হেয় েগেছ িকnt eখনo ঠাkেরর জীবনদশর্ন o বাণীর uপর িভিt কের eকিটo পূণর্া rেপ গীতার ভা  েলখা 
হয়িন। ঠাkর বলেছন মত পথ, যত মত তত পথ, শ রাচাযর্o িঠক আবার রামাnজo িঠক, মা াচাযর্o িঠক। ঠাkেরর ei আদশর্েক 
gহণ কেরi আমরা eেগাি । িকnt গীতার দশর্নেক িভিt কের ঠাkেরর ei মতেক আমােদর েদখােত হেব, কারণ বয্াখয্া করাটা 
aবতােরর কাজ নয়, িযিন আচাযর্, েযমন sামীজী, তাঁরo eটা কাজ নয়। eনােদর পের েয আচাযর্রা আসেবন তাঁেদর কাজ হল 
ঠাkেরর মত শ রাচাযর্, রামাnেজর মত েথেক েকাথায় আলাদা eটা েদখােনা। যতkণ না eটা করা যাে  ততkণ দশর্েনর জগেত, 
িবেশষ কের ভারেতর তথাকিথত পিNত মহল ীরামকৃে র ei মতেক েকu মানেব না।  
 
 গীতা কত কিঠণ শাst eটােক েবাঝাবার জn ei কথাgেলা utাপন করা হল। সাধারণ মাnেষর পেk গীতােক বুেঝ 
েনoয়া eেকবােরi dঃসাধয্। তেব গীতা আমােদর পড়েত হেব, গীতােক েবাঝার েচ াo করেত হেব, egেলা করেত করেত যতটkু 
েবাঝা যােব ততটkুi আমােক আধয্ািtক পেথ eেগােত aেনকখািন সাহাযয্ করেব। sামী তিুরয়ানnজী বলেছন – গীতার েয েকান 
eকিট ে াকেক ধের eকমাস ঐ ে ােকর aথর্েক িচnন করেল তারপের িগেয় ঐ ে ােকর aথর্ s  হেব। হির মহারাজ eটা সাধারণ 
েলাকেক বলেছন না, বলেছন সাধেুদর। সাধারণ মাnষ যারা িকভােব কত ভােব েয বnেন পেড় আেছ েসটােক েবাঝারo kমতা 
তােদর েনi। আমােদর ei বnন দশা, aসহায়তােক বুঝেতi কেয়ক জn েলেগ যায়। েকান জেn যিদ বুঝেত পাের েয আিম 
বnেন পেড় আিছ, তারপের তার pেচ া হেব েসi বnন েথেক েবেরান। গীতা হে  েমাkশাst, শুধু শুনেল িকছু হেব না, eর aেথর্র 
uপর দীঘর্কাল ধের গভীর িচnন কের েযেত হেব, তাi গীতােক েশানার সােথ সােথ েকান ভােলা ভা েক ধের িনয়িমত aধয্য়ণo 
কের েযেত হেব।  
 
 গীতা হে  সমnয় শাst। সমNয় শােst eমন aেনক সব কথা বলা থােক েযটােক আপাত দৃি েত মেন হেব িবপরীত। ei 
িবপরীত িজিনষgেলােক তুেল িনেয় eেস তার মেধয্ সমnয় করা হেব। গীতার pথম িবপরীত ভাব িdতীয় aধয্ায়েতi িনেয় আসা 
হেয়েছ। িdতীয় aধয্ােয় ভগবান pথেম সাংখয্ বুিd িদেয় শুr কেরেছন, েসখােন বলেছন – eষা েতহিভিহতা সাংেখয্ বুিdেযর্ােগ 
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িtমাং শৃণু – aজুর্ন েতামােক eতkণ সাংখয্ বুিdর কথা বললাম eবার আিম েতামােক েযাগবুিdর কথা বলিছ। আবার aজুর্ন p  
করেছন – যাঁরা সাংখয্বুিd লাভ কেরেছন, িযিন ঋিষ, িযিন u তম aবsা pাp হেয়েছন তাঁর লkণটা িক, আিম িকভােব বুঝব েয 
িতিন সাংখয্বুিdেত pিতি ত? তখন ভগবান িsতpেjর লkেণর বণর্না করেছন – যাঁর মেন েকান িবকার হয় না, েকu ভােলা pশংসা 
করল েসটাo শুেন বাঃ বাঃ করেবন, েকu িমি  কথা বলেলন েসটাo শুেন বাঃ বাঃ করেবন, েকu খারাপ কথা বলল তখনo বাঃ বাঃ 
করেছন।  
 

আমােদর aেনেকরi sামী েলােক রানnজীর সংsেশর্ আসার েসৗভাগয্ হেয়িছল, sামী েলােক রানnজী খুব িমি  sভােবর 
মাnষ িছেলন, তাঁর বয্বহার িছল aতয্n আকষর্ণীয়। িতিন হয়েতা aিফেস বেস কাজ করেছন, বা েকান িকছু বi বা pবn রচনা 
করেছন, েসi সময় যখনi েকu তাঁর কােছ েযত, িতিন সে  সে  কলম বn কের eমন ভােব আপয্ায়ন করেত eিগেয় আসেতন 
েযন oনার যত সময় সব তার জni তেুল রাখা হেয়েছ। সামেন বিসেয় বলেতন – বেলা িক খােব, চা খােব না েকাlিD স খােব? 
না বলেলo তােক েজার কের খাoয়ােবন। আর েসi বয্িk দশ িমিনট, আধ ঘন্টা, eক ঘন্টা যতkণ খুিশ বেস থাকেলo কখনi 
িতিন বলেতন না েয, eবার তুিম eেসা। eর মেধয্ যত েফান সব তাঁেকi েযন ধরেত হেব, কখন না করেতন না, সবার সােথi 
েফােন কথা বলেতন। িকnt েকান ধরেণর চ লতা, িবরিkভাব, তুিম আমার সময় ন  করছ, আিম eখন বয্s আিছ ei ধরেণর 
আচরণ কখনi তাঁর মেধয্ েদখা েযত না। সাধুরা ভাবেতন িক কের েয িতিন eত সময় েপেতন আ েযর্র বয্াপার িছল। েকu eেস 
কাnাকািট করেছ, েকu েছেলর ভিতর্র বয্াপার িনেয় েগেছ, েকu েখাশ গp করেত েগেছ, কাrর েছেল aবাধয্ হেয় েগেছ, েকu 
sেখর কথা বলেছ, েকu dঃেখর কথা বলেছ, েকu শুধু চা খাoয়ার জn বেস আেছ, সব িতিন িনিবর্কার িচেt শুেন েযেতন, কাrর 
pিত eকটা েকান ধরেণর কটূ মnবয্ কের আঘাত িদেতন না। eরi মেধয্ িতিন বi িলেখ যাে ন, pবn রচনা করেছন, িবিভn 
জায়গায় বkতৃা িদেয় যাে ন আবার েগালপােকর্র iনিsটুয্ট aফ কালচােরর মত eকটা pিত ানেক দkতার সে  চািলেয় যাে ন। 
েকান সময় তাঁর েভতের েকান ধরেণর আেলাড়ন কাrর েচােখ পেড়িন। আমােদর মেন হত গীতার িsতpেjর সাkাৎ মুতর্rপ হে ন 
েযন sামী েলােক রানnজী। 
 
 eখােন ei েবাতলটা আেছ, eর eকটা iেমজ েস ছুঁেড় িদেয়েছ, েসi iেমজটা আেলার তর  হেয় আমার েচােখ eেস 
েলেগেছ, েচাখ েথেক মেন েগল, ei iেমজ মেন িগেয় মনেক uেdিলত কের েদয়। মন যখন uেdিলত হেয় যায় তখন মন তার 
িনেজর eকটা pিতিkয়া ছুঁেড় েদয়, েসi pিতিkয়াটা েচােখর মাধয্েম েবাতেলর uপের eেস পেড়। মেনর ei pিতিkয়াটাi হে  
jান। েচাখ আর কান ei dেটা দরজা িদেয় বাiেরর সব িকছু আেলা আর শেbর তরে র মারফৎ sায়ুর মেধয্ িদেয় আমােদর 
মিsে  যায়। মিsে  িগেয় eটাi eকটা ছাপ েফলেছ। মিs  িনsর  পুkের পাথর ছুঁেড় েফলা জেলর মত নেড় uঠল। মিsে র 
মেধয্ যখন ei তর  সৃি  হল তখন েস eর eকটা pিতিkয়া পাঠায়। েযমন আমােক েকu eকটা ঘুিষ মারল আিমo তােক eকটা 
ঘিুষ মারেত যাব। মিs o eকটা pিতিkয়া ছুঁেড় েদয়। েযখান েথেক তর টা eেসিছল ei pিতিkয়াটা িগেয় েসটাক েঢেক েফেল। 
িজিনষটােক যিদ পুেরা না েঢেক েফলেত পাের তাহেল িকnt jান হেব না, তখন হেয় যােব aপূণর্ jান। bhjান যখন হয় তখনo 
ei eকi পdিতেত হে । যখন sাভািবক aবsােত েস bhেক আsাদন করেছ তখনo তার মিs  eকi ভােব pিতিkয়া ছঁুেড় 
যােব। িকnt মিs , আমােদর বুিd ei eক েবাতল জেলর মত, আর bh হে ন েযন eক aনn সাগর। eখন মিs  েথেক েয 
pিতিkয়াটা ছুঁেড় িদেয় bhেক েঢেক েফলেত চাiেব তখন েস কতটুk আর ঢাকেত পারেব, eক েবাতেল যতটুk জল আেছ 
ততটkুi পারেব তার েবিশ েতা আর পারেব না। জগেত যাবতীয় যা িকছু জানার আেছ সব েবাতেলর জেলর eক েফাঁটার মত। 
কাuেক আিম েয জানিছ েসটা হে  আমার েবাতেল eক েফাঁটার মত। তাi মিs  সব িকছুেকi jােনর আয়t কের িনে । 
eকমাt bhেক েস ধরেত পােরনা, কারণ bh শbটা eেসেছ ‘বৃ’ ধাতু েথেক, ‘বৃ’ মােন বৃহৎ, bh eত বৃহৎ েয ei মিs  ধরেত 
পােরনা। eiজni বলা হয় বুিd িদেয় bhেক জানা যায় না।  
 
 আমােদর aধয্াt শাst বলেছ, তুিম যখন ei pিতিkয়াটা পাঠােব তখন শুd pিতিkয়াটা পাঠাo আর তার সােথ aহংতা 
আর মমতা িদo না। কথায় বেল সূদ সেমত েফরত েদoয়া। ঠাkর eকটা খুব snর গl বলেছন – eক নািপত সােহেবর দািড় 
কামাি ল, কামােত িগেয় সােহেবর বয্াথা েলেগেছ। সােহব বলল ডয্াm । নািপত তখন সােহবেক িজেjস করেছ – িক বলেল 
সােহব? সােহব বলেছ – o িকছু না, তুi eকটু সামেল কামা। নািপত ছাড়েব না, বলেছ – সােহব ডয্াm  যিদ ভােলা কথা হয় 
তাহেল আিম ডয্াm , আমার বাবা ডয্াm  আমার ঠাkরদা ডয্াm । আর ডয্াm  মােন যিদ খারাপ হয় তাহেল তুিম ডয্াm , েতামার বাবা 
ডয্াm  েতামার ঠাkরদা ডয্াm , শুধু ডয্াm  না, ডয্ামডয্ামা ডয্াm  ডয্াm । eখােন নািপত ডয্াm  শেbর aথর্ জােন না, িকnt ডয্াm  শেb তার 
মেধয্ েয pিতিkয়া হল েসটােক েস িনেজর aহংতা আর মমতা িদেয় েফরত পাঠাল। পুেরা aধয্াt শােst, uপিনষদ েথেক শুr কের 
গীতা কথামতৃ পযর্n সবাi বলেছন েতামার pিতিkয়া েযটা হবার হেবi, িকnt তিুম েয তােত aহংতা আর মমতা লাগা  eটােক 
আটকাo। পের আর আটকােতo হেব না, কারণ িযিন bhjানী তাঁর aহংতা আর মমতা পুেড় ছাi হেয় যায়, িতিন পাঠােত চাiেলo 
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পাঠােত পারেবন না। মেনর মেধয্ েয pিতিkয়াটা আমােদর হে  েসটা েসেকেNর মেধয্ ৈতরী হে , েসেকেNর মেধয্i aহংতা আর 
মমতা eেস যােব। aধয্াt শাst eiটাi বলেছ, পুেরা জগৎ সব সময় iেমজ পািঠেয়i চেলেছ। জগৎ eকটা েমলার মত, েমলােত 
কত িকছু পসরা সািজেয় েদাকািনরা আমােদর দিৃ  আকষর্ণ করেছ, বা ারা eকবার বলেছ ঐটা খাব, ঐটা িকনব, eটােত চাপব। 
ei জগেত আমরাo িঠক বা ােদর মত। েযিদেকi তাকাি  েসিদক েথেকi iেমজ eেস মেন pিতিkয়া ৈতরী হে । pিতিkয়া 
পযর্n িঠক আেছ, িকnt েযi বলেব আিম ঐ িজিনষটা চাi, বা আমােক ঐ িজিনষটা েথেক পালােত হেব, eiবাের aহংতা আর মমতা 
eেস েগল। ei aহংতা আর মমতােকi কাটেত বলা হে । ei aহংতা আর মমতােক কখন নাশ করেত বলেছ? মন যখন তার 
pিতিkয়াটা ছুঁড়েছ তখন নাশ করেত হেব। েদাল েখলার সময় আিম শুধু সাদা জল িদেয় েকান রং না িমিশেয় েখলেত পাির, আবার 
তার মেধয্ লাল, নীল, সবজু হলুদ রঙ gেলo ছুড়েত পাির। জেল ei রঙটােক gলেত বারণ করা হে ।  
 
 মা যখন েছেলেক শাসন কের চড় মাের তখন তােত েকান িবষ থােক না। িসংহী যখন িশকার ধের তখন দাঁতটা eক রকম 
কের ধের, িকnt যখন িনেজর বা ার ঘাড়টােক মুেখ কের ধের িনেয় যায় তখন দাঁতটা আেরক ভােব থােক। ঋিষরাo ঐ িসংহীর মত 
আমােদর সােথ আচরণ কেরন, িতিন যখন আমােদর কাuেক ধেরন তখন ঐ ধরাটার মেধয্ সnােনর pিত মােয়র েsহ মমতার sশর্ 
থােক, আমােক রkা করার জn, udােরর জn ধের িনেয় যান। সাধুর মন হে  আপূযর্মাণমচলpিত ং, সাধুর মেন যাi pেবশ 
কrক না েকন তার মেনর মেধয্ েকান রকম েkাভণ হয় না। ei জগৎ েথেক সমs রকেমর iেমজ kমাগত আসেতi থাকেব, ei 
আসাটােক েকu আটকােত পারেব না। আবার েভতের েযটা আসেব েসটা আবার বাiেরo েবিরেয় আসেব, ei বাiের েথেক েভতের 
আসা আর েভতর েথেক বাiের আসা kমাগত চলেতi থাকেব। িযিন িsতpj তাঁরo ei iনপুট আর আuটপুট হেয় চেলেছ, শুধু 
তাi নয়, eর iনপটু আর আuটপেুটর মেধয্ aশািn, িবেkাভo থাকেত পাের, রাগ, েdষ, i া egেলাo থাকেত পাের। ীরামকৃ  
বলেছন নেরেনর জn মন আটুপাটু করেছ। egেলা থাকেব, িকnt িsতpেjর েkেt aহংতা আর মমতাটা নাশ হেয় যায়, শরীর 
ধারেণর জn যতটুk থােক েসটাo জেলর দােগর মত থােক। আর যােদর শরীর ধারেণর pিত েকান আgহ েনi তােদর eiটুko 
েনi, থাকল ভােলা, না থাকেল থাকল, ei িনেয় েকান রকম মাথা বয্াথা েনi। ei কারেণi তাঁেদর pিতিkয়ােত েকান ধরেণর 
aহংতা মমতা থােক না।  
 
 ীরামকৃ  যখন নেরেনর জn ছটফট করেছন, তখন eকজন বলেছন eকটা কােয়েতর েছেলর pিত আপিন েকন মন 
িদে ন? তখন ঠাkর বলেছন – িঠক আেছ, ei দয্াখ্  আিম নেরেনর েথেক মন তেুল িনি । সে  সে  ঠাkেরর শরীেরর সব েলাম, 
মাথার চুল েসাজা দাঁিড়েয় েগল। মনটা সি দানেn লীন হেয় েগেছ। aবতারেক েতা সব সময় eiভােব লীন হেয় থাকেল চলেব না, 
তাঁেক ei জগেতর মাঝখােন েনেম eেস তাঁর কাজ তাঁেক কের েযেত হেব, তাi িতিন নেরনেদর মত শুdসtt মাnেষর uপর 
মনটােক aবতরণ কিরেয় জগৎ সংসাের িবচরণ কেরন। pিতিkয়া তাঁরo হেব, িকnt eটা চাi বা eটা েথেক পালাব ei pবৃিtটা 
তাঁর হয় না। uপিনষদ, গীতা, বাiেবল যত শাst আেছ সব শাstেক dধ জাল েদoয়ার মত যখন েফাটােত থাকেব, ফুটেত ফুটেত 
তখন পুেরা শাst ei dেটা জায়গােত eেস দাঁিড়েয় যােব। েতামার যাi হেয় যাক না েকন, ei জগৎটা থাকেবi, জগৎ সব সময় 
েতামােক uেtজনা পাঠােবi, আর তিুম যত িদন েবেঁচ থাকেব ei uেtজনা gেলা েতামার েভতের ঢুকেবi, যত িদন ঢুকেব ততkণ 
েতামার েভতের pিতিkয়া হেবi হেব। মানিসক pিতিkয়ােত নতুন েয জগৎটা সৃি  হেব ঐটােত aহংতা আর মমতা নাশ কর। 
aহংতা আর মমতা নাশ হেয় েগেল ঐ pিতিkয়াটা িনেজ েথেকi সের যােব। 
 
 ভগবান aজুর্নেক সাংখয্েযাগ আর বুিdেযােগর aথবা বলেত পাির সাংখয্বুিd o েযাগবুিdর কথা বেল িদেলন। eকটা হে  
jােনর aবsা আেরকিট হে  কেমর্র aবsা। যাঁর ei েবাধ হেয় েগেছ ঈ র ছাড়া আর িকছু েনi, আtাi েকবল আেছন িতিন 
সাংখয্ বুিd aবলmন কেরন। আর যােদর ei সাংখয্ বিুd হয়িন তােদরেক বলেলন েতামরা কমর্েযাগ কর। aজুর্নেক পির ার বেল 
িদেলন – কমর্েণয্বািধকারেs, েতামার কেমর্i aিধকার, সাংখয্ বুিdর জn তুিম eখনo pstত নo। মা সরেষ বাটা িদেয় মােছর ঝাল 
কেরেছন, েসi eকi মাছেক কাঁচা ল া, আদা আর িজেরর েফাড়ন িদেয় eকটা পাতলা েঝাল কেরেছন। eক েছেলেক মা ei 
পাতলা েঝাল িদেতi েছেল বলেছ আমােক মােছর ঝাল েকন িদেল না? মা বলেছ, oের েতার েপেট ঐ ঝাল সiেব না। েছেলর 
েরেগ যাoয়াটাi sাভািবক, তুিম ভােলা িজিনষটা aপরেক েদেব আর আমােকi শুধু ei পাতলা টয্ালটয্ােল েঝাল েকন েদেব? 
aজুর্নo িঠক ei p i করেছন। 

aজুর্ন uবাচ 
জয্ায়সী েচৎ কমর্ণেs মতা বিুdজর্নাদর্ন। তৎ িকং কমর্িণ েঘাের মাং িনেয়াজয়িস েকশব।।১।। 

 আপিন সাংখয্েযােগর eত pশংসা করেলন, আর আমােক আপিন iিndেয়র েয িজিনষ, েসi িজিনষ gেলা করেত বলেছন। 
আমরা জািন ধয্ানেযাগ হে  সবর্ে । িকnt ধয্ান হে  di gni f i ed l azi ness , যিদ েকu খুব কের জপধয্ান কর তােত তার শুধু 
লাভi লাভ। pথম লাভ হে  েকান কাজ করেত হেব না, কারণ যখনi তােক জপধয্ান করেত েদখেব তখন তােক েকu িবরk কের 
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েকান কাজ করেত বলেব না। িdতীয় েয ধয্ান করেছ তার মখু বn আেছ, েসiজn কাrর সােথ েবিশ বাকয্ালাপ করেত হেব না। 
েলােকর সােথ যত ঝােমলা হয় ei বাকয্ালাপ েথেকi তার সূtপাত হয়। তৃতীয় হে , ধয্ান করেত িগেয় ঘুেম ঢুলেত থােক, eেত 
ভােলা িব ামo হেয় যােব, িবছানায় শুেয় যিদ ঘুেমায় তাহেল েলােক বলেব বয্াটা পেড় পেড় খািল ঘুেমাে । আর ধয্ান করেত 
করেত িঝেমােত থাকেল েলােক বলেব আহা ের ধয্ান করেত করেত ভােবর েঘাের েচাখটা বn হেয় েগেছ। ধয্ান করােত শুধু লাভi 
লাভ। aজুর্নo ীকৃ েক বলেছন আপিন েকন আমােক di gni f i ed l azi ness  হেত েদেবন না।  
 

 কাজ করা মােন খািল েখেট মরা ছাড়া আর িকছুi না। েমির আর মাথর্া di েবান িছল। oেদর বািড়েত eকবার িযশু 
েগেছন। মাথর্া েবচারী eকাi ছুেটাছুিট কের eঘর েসঘর কের রাnাবাnা েথেক সব িকছুর বয্বsা করেছ যােত িযশু আর তাঁর 
সা পাে ােদর েসবার েকান trিট না হেয় যায়। an িদেক েমরী িযশুর কােছ চুপচাপ বেস িযশুর মুখিনঃসতৃ uপেদশ শুেন যাে । 
মাথর্া eেস িযশুেক বলেছন – আপিন eকটু েমরীেক বলুন না আমােক সাহাযয্ করেত। িযশু আবার েমরীেক খুব েsহ করেতন। িযশু 
তখন মাথর্ােক বলেছন – েমরী যা করেছ িঠকi করেছ। ei বয্াপারটাi পের আলেs rপাnিরত হেয় যায়। ঈ ের িঠক িঠক ভিk 
আর আলs ভাব ei dেটােক পাথর্কয্ করা খুব মুশিকল। পাথর্কয্ শুধু eকটা জায়গায় আেছ, বাiের েথেক েসi পাথর্কয্ েবাঝা যায় 
না। ei তৃতীয় aধয্ােয়i ভগবান বলেবন – কেমর্িndয়ািণ সংযময্ য আেs মনসা sরn  - তুিম কাজ না কের হাত পা gিটেয় বেস 
আছ িকnt েতামার মেনর মেধয্ িবষয় বাসনা ঘরুঘরু করেছ। ei িজিনষটা কখনi করেত েনi। আধয্ািtক জীবেন েসiজn েবিশর 
ভাগ মাnষi pব ক হেয় oেঠ। প ম aধয্ােয়i আবার বলেবন – সnয্াস িজিনষটা ভােলা নয়, কারণ যারা pথেম কাজ কমর্ কের 
pstিতর পবর্ েশষ না কেরi সnয্াস িনেয় েনয় তাহেল তার সবর্নাশ হেত েবিশ িদন লাগেব না, সttgণী হoয়ার বদেল েস তেমাgণী 
হেয় যায়। যারাi েকান কাজ কমর্ না কের শুধুi জপধয্ান কের যায়, তােদরেক বাiের েথেক েয রকমi লাgক না েকন, েভতর 
েথেক িব াস করা খুব সমsা হেয় যায়। তেব hাঁ যারা কাজ আসেছ কাজ কের িদে ন আবার কাজ েনi ঠাkেরর নাম করেছন 
তাঁেদর কথা আলাদা, তাঁরাi মহৎ। িকnt যারা িনেজেদর কতর্বয্ কাজকমর্ েছেড় খািল জপ আর ধয্ান িনেয়i পেড় থােক, eকটা 
সমেয়র পর eেদর বয্িkেt aেনক রকম েগালমাল ধরা পেড়।  
 
 তৃতীয় aধয্ােয় aজুর্ন ei p i করেছন, আপিন eক িদেক সাংখয্েযােগর মােন jােনর pশংসা করেছন আর আমােক 
বলেছন যুd করেত, eটা িক ধরেণর বয্াপার আপনার? কারণ িযিন utম gr তাঁর েয িpয় িশ , তােক েযটা ে  িশkা েসi 
িশkাটাi েতা তােক েদেবন। আর আপিন ে  িশkাটা আমােক শুিনেয় েদoয়ার পর েযটা েগৗণ েসটােক anশীলন করেত বলেছন। 
 
 aজুর্ন আবার eমন ভােব ভগবানেক বলেছন ভগবান েযন পির ার কের িকছু বলেছন না, ভগবােনর কথাgেলা েযন s  
নয়, েকমন েযন সেnহজনক  -  
 

বয্ািমে েণব বােকয্ন বিুdং েমাহয়সীব েম। তেদকং বদ িনি তয্ েযন ে েয়াহহমাpুয়ায়m ।।২।। 

 আপনার কথা gেলা েকমন জিটল, s  নয়, আপিন eকিদেক ভােলা িজিনষটার কথা বলেছন িকnt করেত বলেছন an 
িজিনষ। তেদকং বদ িনি তয্, আপিন পির ার কের বলুন, ঘিুরেয় েপঁিচেয় বলেবন না, েযটা বলার েসটা পির ার কের েসাজাsিজ 
বলুন আমার পেk েকানটা ে য়। 
 
 eখােন কেয়কটা কথা আমােদর েবাঝার দরকার আেছ। গীতার তৃতীয় aধয্ােয়র নাম হে  কমর্েযাগ, eর মূল বkবয্ 
ঈেশাপিনষেদo বলা হেয়েছ। েসখােনo pথেম বলেছন, তুিম যিদ uপলিb চাo তাহেল তুিম সব িকছুেতi ঈ রেক দশর্ন কর – ঈশা 
বাsিমদং সবর্ং, ei জগেত যা িকছু আেছ সব িতিনi হেয়েছন। eটােক যিদ না েবাধ করেত পার তাহেল –  kবর্েnেবহ কমর্ািণ 
িজজীিবেষ তং সমাঃ, তুিম কাজ কের যাo। িকভােব কাজ করেব? ন কমর্ িলপয্েত নের – কমর্ করেব িকnt েকান িকছুেত িলp হেব 
না। গীতার ততৃীয় aধয্ােয় িঠক ei u  আদশর্েকi aজুর্নেক ভগবান বয্াখয্া করেছন। কাজ করা মােনi eকটা মানিসক pিতিkয়া 
থাকেব। আমার িখেদ েপেয়েছ, িখেদ পাoয়া মােনi হে  eকটা বািhক udীপনা, তেব েপেটর েভতর েথেক আেস বেল বািhক 
বয্াপার aতটা েবাঝা যায় না। িখেদ েপেতi আমার মিsে  সে ত েগল, িখেদ েপেলi আমােক িকছু েখেত হেব। যাঁরা bhjানী 
তাঁেদরo িখেদ পায়, আর িখেদ েপেল তাঁরা িক না েখেয় থাকেবন? তাঁরাo খাoয়া-দাoয়া কেরন। aব i খােবন।  
 
 eর খুব snর uপমা হে  – দিkেণ র েথেক ীরামকৃ  িগেয়েছন কামারপুkের। েসখােন েসi সময় ী ীমা সারদােদবী 
আর লkীিদিদo আেছন। েরাজ সকােল uেঠi ঠাkর িজেjস করেতন – hাঁেগা, আজেক েতামােদর িক বয্াnুন হে । কেয়ক িদন 
পেরi ঠাkর িনেজর েথেক বলেছন – িছঃ eিক েরাজ সকাল হেলi খাবার কথা মাথায় আসেছ, েরাজ েরাজ eিক িজেjস করিছ িক 
বয্াnুন হেব বেল, িধক্ ! েযi ei ভাবনা eেলা তখনi বলেছন, েতামরা যা রাnা করেব আিম তাi খােবা। ীরামকৃ  তখন 
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পরমহংস, আধয্ািtকতার সমs রকেমর চরম uপলিb তাঁর তখন হেয় েগেছ। eখন িতিন েয খাoয়া দাoয়ার কথা ভাবেছন, িতিন 
িক ভুল করেছন? না, eটাi হে  বয্বহািরক জীবেনর েবদাn। আমরা p  করেত পাির েবদাn িক di রকেমর? বয্বহািরক েবদাn 
আর aবয্বহািরক েবদাn?  hাঁ, di রকেমরi েবদাn হয়। েয েবদাn বয্বহািরক জীবেন pেয়াগ হয় না, েসi েবদােnর েকান দাম 
েনi। ীরামকৃ  যখন েরাজ সকােল uেঠ িজেjস করেছন – oেগা আজ েতামােদর িক রাnা হেব। তখন oটা i mpract i cal  
িছল। িকnt েয মুhেতর্ তাঁর মাথায় eেসেছ eটা i mpract i cal  তৎkণাৎ েসটােক তয্াগ কের িদেয় বলেছন – েতামরা যা রাnা 
করেব আিম তাi খাব। েয aেবদাnী, েয eখনo িসd হয়িন, eমনিক েয সাধকo নয়, েস বলেব আজ েথেক আিম মাছ খােবা না, 
বেলi পেরর িদন েথেকi মাছ খাoয়া শুr করেব। eেদর েকান আটঁ েনi। িযিন েবদাnী, িসd পুrষ, সাধক, িতিন eকবার যখন যা 
বেল িদেলন েসখান েথেক তাঁর মন আর নড়েব না।  
 
 েকান কেমর্ িলp না হoয়া মােন হে , কেমর্র সরাসির o আnষাি ক েকান ফেলর pিত আকাkা না থাকা। আিম eকজন 
িশkক, আমােক ছাtেদর পড়ােত হেব, পড়ােত িগেয় আমােক কত মাiেন িদে , ছাtরা আমােক কতটা সmান করেছ, েছেলরা পাশ 
কের চেল যাoয়ার পর আমােক মেন রাখেব িকনা, আমােক িবিভn িদেন uপহার েদেব িকনা, ei সব িনেয় আিম কখনi ভাবব না, 
যিদ আিম আমার কেমর্ িলp হেত না চাi। িশkেকর ছাtেদর পড়ানটাi তার sধমর্, ভােলা ভােব িনজেক pstিত কের যt িনেয় 
পড়ােনাটাi তার sধমর্, eর বাiের তার আর িকছু িনেয় না ভাবাটাi হে  কেমর্ িলp না হoয়া। আিম িক কাজ করিছ েসটা বড় 
কথা নয়, আিম চাপরািশ করেত পাির, েরললাiেনর পাথর ভাঙেত পাির, মেুটিগির করেত পাির, িকnt েযটাi করিছ সবটাi ভগবােনর 
পূেজা, eটাi তার কােছ sধমর্। u তম sধমর্ হে  যখন ভগবান আমার uপর pসn হন, ei ভাবটাo তার থাকেব না। sিফ 
সmpদােয় রাবাiয়া বেল eকজন খুব নামকরা সািধকা িছেলন। রাবাiয়া খুব snর pাথর্না করেতন – েহ আlা, আিম যিদ নরেকর 
ভেয়o েতামার pাথর্না কির, তিুম িচরকােলর জn আমােক নরেক েরেখ িদo। আর sগর্ কামনা কের যিদ েতামােক pাথর্না কির 
তাহেল তিুম আমােক sেগর্ ঢকুেত িদo না। আর েতামােক েযন ভােলাবাসেত পাির, ei ভাবনা িনেয় েতামােক pাথর্না কির তাহেল 
তিুম aব i আমােক কৃপা কর।  
 
 কমর্েযােগর ei aধয্ায়েক কেয়কিট ভােগ ভাগ করা েযেত পাের। আমরা কাজ েকন করব, eটােক কেয়কটা ে ােক 
বেলেছন, তারপের কেয়কিট ে ােক বলেবন িকভােব কাজ করব, eরপর েবেদর সমেয় যjািদ কেমর্র সােথ iদািনং কােল েযভােব 
কমর্ করা হে , কেয়কিট ে ােক তার সমnয় করা হেব। আর যারা পরমহংস পিরbাজক যােদর েকান কাজ করেত হয় না, তারা 
যখন কাজ করেবন তখন িক কাজ করেবন। ei aধয্ােয়i ভগবান বলেছন সবাiেকi কাজ করেত হেব, শুধু পরমহংস পিরbাজক 
িতিনi কাজ করেবন না। eমনিক যাঁরা িসd পুrষ তাঁরাo িকnt েলাকিশkার জn কাজ কেরন। যাঁরা কাজ করেছন eেদর মেধয্ di 
ধরেণর েলাক হয়, eকজন jানী আেরকজন ajানী। আমরা েয কাজটা করব েসটা jানীর মত করব, ajানীর মত কাজ করব না, 
কারণ আমরা শাst aধয্য়ণ করিছ। তারপর কমর্i ঈ েরর পূজা ei মেনাভােব কমর্ করা, মােন কমর্েক িকভােব পূজা o uপাসনােত 
rপাnিরত করা যােব। সব েশেষ বলেবন কমর্েযােগ িক ধরেণর িব  আেস। ভােলা কাজ করেত েগেল িঠক িঠক িক ধরেণর সমsা 
আেস। মাnষ িনেজেক ধn করার জn, কৃতাথর্ করার জni কাজ করেছ, কৃতাথর্ করার জni যিদ কাজ কের থােক তাহেল 
িকভােব কৃতাথর্ হেব েসটাi aধয্ােয়র eেকবাের েশষ পযর্ােয় িগেয় বয্াখয্া করেবন। 
 

ীভগবাnবাচ 
েলােকহিsn িdিবধা িন া পরুা েpাkা ময়ানঘ। jানেযােগন সাংখয্ানাং কমর্েযােগন েযািগনাm ।।৩।। 

 ভগবান eখন aজুর্েনর pে র utর িদেত শুr কেরেছন। যখন সৃি  হয় তখন আিমi মাnষেক dেটা পথ িশিখেয়িছ। ei 
dেটা পথ হে  pবৃিtমাগর্ আর িনবিৃtমাগর্। pবৃিtমাগর্ হে  েবেদ েয কাজ gেলার কথা বলা হেয়েছ, aথর্াৎ শাst িবিহত কমর্ করাi 
হে  pবৃিtমাগর্। িনবৃিtমাগর্ হে  সমs কমর্ তয্াগ কের িদেয় মাnষ যখন আtjােন pিতি ত হেত চাiেছ। ei dেটা মােগর্র 
মাঝখােন eকিট মাগর্ হয়, েসটা হে  িন াম ভােব pবৃিtমাগর্। pবৃিtমােগর্র নীেচ চতথুর্ আেরকিট মাগর্ আেছ, েযখােন মাnষ কাজ 
কের শুধু মাt েভােগর জn, পুেরাপুির জাগিতকমাগর্। ei চতুথর্ মাগর্ী যারা eরা হে  পশুsেরর। সারা িব  জুেড় যারা যত কাজ 
করেছ সবাi হল ei পশুsেরর, েস যত বড় pভাবশালী বয্িkti েহান না েকন। কারণ eেদর সব কাজi হে  রাগ আর েdষ dারা 
েpিরত। eেদর মেধয্ আবার তারতময্ আেছ, পশুর মেধয্ েযমন গro আেছ আবার বাঘ িসংহo আেছ িঠক েতমন মাnেষর মেধয্ 
ভােলা েলাকo আেছ, খারাপ েলাকo আেছ, িকnt সবাi পশুsেরর। eেদর েথেক uচুঁ sেরর যাঁরা তারা হেয় যান pবৃিtমােগর্র েলাক। 
pবৃিtমােগর্র মেধয্ সব েথেক u  aবsার েলাক হে ন ঋিষরা, আর সাধারণ sের ভkেদর মত, যারা সকােল uেঠ eকটু জপধয্ান 
করেছ, আর শােst েযভােব বেল িদেয়েছ েসiভােব eকটু কাজ কমর্ করেছন, eরাi হে ন pবৃিtমােগর্র সাধক, পশুsর েথেক eরা 
aেনক uপের চেল eেসেছ।  
 



87 

 

Gita-2010/RKMVU/Indian Spiritual Heritage 

 

 pবৃিtমােগর্র সব েথেক u  লkয্ হে  bhেলাক, bhেলাক হে  sগর্েলাকi িকnt sগর্েলাক েথেক আরo u েলাক। 
েসiজn আচাযর্ মােঝ মােঝi বলেছন আsm bhেলাক পযর্n, eকটা ঘােসর টুকেরা েথেক bhেলাক পযর্n। যারা জাগিতক মােগর্র 
তারা মৃতুয্র পর েয েকান েলােক েযেত পাের, sগর্েলােকo েযেত পাের, নরেকo েযেত পাের, uিdদ হেয়o জnােত পাের, েয েকান 
েযািনেতo েযেত পাের। েসখান েথেক pবৃিtমােগর্র েলােকরাo িফের আসেব আবার জাগিতকমােগর্র েলােকরাo িফের আসেব। িকnt 
pবৃিtমােগর্র েলােকরা sগর্ েথেক িফের eেস eকটা ভােলা জায়গায় জn েনেব, হয়েতা রাজা হেয় জnাল বা eকজন ঋিষ হেয় 
জnােব, িকnt ঘুরেত থাকেব। eটা হে  শােstর মত। জাগিতক েলােকরাo ঘুরেত থাকেব িকnt তােদর কখন ভােলা জায়গায় জn 
হেব কখন খারাপ জায়গায় জn হেব, eরাo ঘরুেত থাকেব। তৃতীয় হে  aনাসk ভােব যারা কমর্ করেছন, pবৃিtমােগর্ আেছ িকnt 
aনাসk, aথর্াৎ eরা আর রাগ o েdষ েথেক েpিরত হেয় কমর্ করেছন না। eiখান েথেক eরা চেল যান িনবৃিtমােগর্। যিদ েকান 
কারেণ িনবৃিtেত না েযেত পাের তখন মৃতযু্র পর েস চেল যায় u তম ে  sেগর্। েসখােন িগেয় েস ঈ েরর সে  eক হেয় যায়। 
ঈ েরর যখন ei কlটা েশষ হেয় যােব তখন তারo মুিk হেয় যায়। আর যারা িনবিৃtমােগর্র তারা েকান কাজ করেব না, 
eেদরেক েকান িকছুi বd করেত পারেব না। ei হে  চারেট aবsা – জাগিতকমাগর্, pবৃিtমাগর্, aনাসk pবৃিtমাগর্ আর 
িনবিৃtমাগর্। জাগিতক ভাব িনেয় যারা কমর্ কের যাে , যােদর কমর্ শাst anেমািদত নয়, সব সময় রাগ আর েdষ েpিরত হেয় কমর্ 
করেছ, শুধু েভােগর জn, eরা সবাi সমান, েপাকামাকেড়র যা গিত eেদরo ei eকi গিত। েপাকামাকড় মরেল আবার 
েপাকামাকড়i হয়। িকnt সমােজ যারা ভােলা ভােলা কাজ করেছন, খুব কিরৎকমর্া তােদর িক আর েপাকামাকড় হেত হেব? কখনi 
না, eiজni আমােদর শােst নানা রকেমর sেগর্র কlনা করা হেয়েছ, eরা েসi রকম েকান ভােলা sেগর্ যােব। িকnt যারা 
pবৃিtমাগর্ করেছন তােদর েশষ u  aবsা হল bhেলাক। আর যারা aনাসk হেয় pবৃিtমাগর্ করেছ eরা িনবৃিtমােগর্র জn 
িনেজেক pstত কের িনল। িকnt েকান কারেণ যিদ তার jান লাভ না হেয় থােক, jানলােভর আেগi যিদ শরীর পতন হেয় যায় 
তখন েস যার ধয্ান করিছল, তার েয i , কারণ pবৃিtমােগর্র সাধনা হে  সgণ সাকােরর সাধনা, েস যিদ ীরামকেৃ র সাধনা কের 
থােক, মৃতযু্র পর েস ীরামকৃে র সে  eক হেয় যােব। ei সgণ সাকার ঈ র ীরামকৃ o যখন কlােn লীন হেয় যােবন তখন 
তারo মুিk হেয় যােব। িকnt বাকীরা যারা, েপাকামাকড় eরা আবার যখন কl শুr হেব তখন আবার জnােব। গীতার নবম 
aধয্ােয় ভগবান ei িজিনষgেলার আেলাচনা কেরেছন। ei হে  মলূ কথা। 
 
 ভগবান বলেছন আিমi ei dেটা পেথর pবৃিtমাগর্ আর িনবিৃtরমােগর্র কথা মাnষেক িশিখেয়িছ। িনবৃিtমাগর্ হে  
সnয্াসীেদর পথ, সnয্াসী মােন যাঁর jান হেয় েগেছ। আবার যাঁরা েগrয়া িনেয় সnয্াস িনেয়েছন, তাঁেদর মেধয্ যাঁরা তttগত ভােব 
বুেঝ েগেছন েয, আtার srপ ei রকম, তাঁরা ei িসিdটােকi িনেজর সাধনা বািনেয় েনন। তার মােন, শ রাচাযর্o সnয্াসী আবার 
িবিভn মেঠ েয মহারাজরা আেছন তাঁরাo সnয্াসী, িকnt dেটা সnয্ােসর তফাৎ আেছ। শ রাচাযর্ সব িকছু জানার পর, মােন uপলিb 
করার পর সnয্াস িনেয়েছন, িকnt েবিশর ভাগ সnয্াসী যাঁরা সnয্াস েনoয়ার আেগ তয্াগ তপsার আদেশর্র কথা িকছু শুেন 
anpািণত হেয় ei পেথ চলার স l কের সnয্াস িনেয় িনেলন। eবার সnয্াস িনেয় িতিন সাধনা কের কের আেs আেs েসi sের 
েপৗঁছাবার জn pয়াসী হেয়েছন, তারপর িতিন েসখােন eক সময় েপৗেঁছo েগেলন। সnয্াসীর বnেনর েকান কারণ েনi, বnেনর 
কারণ হে  কািমনী-কা ন আর নাম-যশ, ei বnেনর কারণ েথেক সnয্াসীরা েবিরেয় eেসেছন বেল oটােক আর তয্াগ করার 
বয্াপার থােক না, কারণ ogেলা আেগi েজার কের তয্াগ হেয় েগেছ। শ রাচােযর্র মত যাঁরা pকৃত সnয্াসী তাঁেদর egেলা খেস 
পেড় যায়, িকnt anাn সnয্াসীেদর েkেt egেলােক েজার কের েঝেড় েফেল িদেত হয়।  
 

ন কমর্ণামনারmাৈn মর্য্ং পrুেষাহ েুত। ন চ সংnসনােদব িসিdং সমিধগ িত।।৪।। 

 eখােন বলেছন কমর্ণাm  ন aনারmাৎ, কাজ যতkণ না করছ ততkণ িকnt েতামার ৈন মর্ হেব না, ৈন মর্ হে  
িনবিৃtমাগর্, িন মর্া, িযিন কাজ কেরন না। িকnt aজুর্ন ভগবােনর মুেখ pবৃিt মাগর্ আর িনবিৃtমাগর্ dেটা মােগর্রi কথা শুেন খুব 
uৎসািহত হেয় বলেছন েয, আপিন আমােক ে টা না করেত বেল anটা, মােন যুd করেত েকন বলেছন। eর আেগ েয চারেট 
মােগর্র আেলাচনা করা হেয়িছল েসখােনo িনবৃিtমাগর্েকi ে  বলা হেয়েছ। তাহেল েতা সবারi uিচৎ িনবৃিtমাগর্েকi aবলmন করা, 
িকnt ভগবান aজুর্নেক বলেছন েয েতামােক ei িনবৃিtমাগর্েক aবলmন করার আেগ aনাসk ভােব pবৃিtমাগর্েক aবলmন করেত 
হেব। তারo আেগ, aথর্াৎ aনাসk ভােব pবৃিtমাগর্ করার আেগ েতামােক শুধু pবৃিtমাগর্i করেত হেব। pবৃিtমাগর্ মােন শােstাপিদ  
কমর্, শােst েয কমর্gেলা করেত বলা হেয়েছ েসi কমর্gেলা করেত হেব। eiটাi eখােন বলেছন, ন কমর্ণামনারmাৎ, যতkণ না 
যjািদ কের িনেজেক পিবt না করছ ততkণ তুিম িনবিৃtমােগর্ েযেত পারেব না। িনবিৃtমাগর্ আমােদর সবারi uেd , িকnt তিুম 
eখন pstত নo। কারণ তিুম কমর্i কেরািন, শুধু তাi নয়, েতামার sধমর্ যুd করা, েসi যুdi তুিম করেত চাiছ না, eেতi 
পির ার েয তুিম িনবৃিtমােগর্ anপযুk। যাঁরা সnয্াসী তারঁাo যখন েদেখন েয েলাকিশkার জn কাজ করা দরকার, সে  সে  
তাঁরা কােজ েনেম পেড়ন, যিদo সnয্াস আর কমর্ eক সে  চেল না। িকnt sামী িবেবকানn জগৎেক িশkা িদেত েনেম েগেলন, 
ীকৃ  যুd করেত েনেম েগেলন, ীরামচnd eত বড় ল াকাN করেলন, মহmদ তেরায়াল িনেয় েনেম েগেলন। যাঁরা jানী পুrষ 
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তাঁরাo দরকার হেল কােজ েনেম পেড়ন। িকnt ajানী যিদ pথেমi u তম আদেশর্র েদাহাi িদেয় বেল আিম কাজ করব না, কারণ 
u তম aবsা হে  কাজ না করা, আর ei েভেব শুধু সnয্াস িনেয় কমর্তয্াগ কের চুপচাপ বেস যিদ মেন কের eেতi আমার িসিd 
হেয় যােব, তাহেলীেত তার ভােলােতা িকছুi হেব না, uেl aেনক িবপিt eেস যােব। কাজ েতামােক করেতi হেব। জগৎ ন র 
আর ঈ রi সতয্ ei jান uপলিb হoয়ার আেগi যিদ তুিম কমর্সnয্াস িনেয় নাo তাহেল েতামার েকান িকছুi হেব না।  
 
 েয েকান মেঠi সnয্াসী হেত েগেল েবিশর ভাগ সnয্াসীেকi খুব al বয়েস সnয্াস িনেত হয়, eমনিক aেনেকর তখন 
সব িকছু েবাঝার মত বয়সo থােক না। িকnt aেনক িদন ধের eকটা চচর্ার মেধয্ থাকেত থাকেত তােদর সnয্াস জীবেনর uেd , 
ঈ র, জগৎ সmেn ধারণা হেত শুr কের। েসi সময় তােক বলা েযেত পাের তুিম েতা কমর্সnয্ােসর anপযুk। eকিদেক তােক 
িঠকi বলা হে , ভগবান পের বলেবন, যােদর েদহাtবিুd pবল তােদর সnয্াস জীবন খুব কে র, সnয্াসীেদর ei ক  gেলােক 
সh করেত হেয়েছ। িকnt sামী িবেবকানn, শ রাচাযর্, িযশু eনােদর িকnt ei ক  gেলার মধয্ িদেয় েযেত হয়িন, কারণ তাঁেদর 
ঈ র েবাধ আেগi হেয় েগেছ। িকnt ঈ র েবাধ হoয়ার আেগ যাঁরা সnয্াস িনেয়েছন, যাঁরা কাঁচা সnয্াসী তােদর কে র েশষ েনi। 
মহা ক  তােক সh করেত হে  িঠকi, িকnt eকটা মহা sিবধাo eেত পাoয়া যায়। েযমন সnয্াস েনoয়ার আেগ তার হয়েতা 
ঠাkেরর pিত েসi রকম ভিk িছল না, িঠক িঠক jানo িছল না, eখন েস যিদ সnয্াস না িনেয় িবেয় কের eকটা সংসার সািজেয় 
বসত, তখন েতা েস পুেরাi বd হেয় েযত, oখান েথেক েবেরাবার আর েকান পথi থাকতা না। eখন েদখেত হেব তার ক টা 
েকাথায় েবিশ হেব, কাঁচা সnয্াসীর ক  হেবi, কাঁিদেয় ছাড়েব, িকnt ei কাnাটােক যিদ তুিম eকটা সময় পযর্n সh করেত পার 
তাহেল িঠক আেছ, আর যিদ না পার তাহেল ভাi তুিম সnয্াস িনo না। sামীজী িনেজi বলেছন েয, যারাi ঈ েরর পেথ আেস 
তােদর শতকরা আিশ জনi ঠগবাজ হেয় যায়, বািক পেনর শতাংশ পাগল হেয় যায়, aবিশ  পাঁচ শতাংশ sাভািবক, িসd বলেছন 
না, বলেছন eকশ জেনর মেধয্ পাঁচ জন sাভািবক aবsায় থােকন। eটা sামীজীর সময়কার িহসাব।  
 
 েসiজni বলা হয় কাঁচা সnয্াসীর aেনক ক , aেনক লড়াi কের িটেক থাকেত হয়। তেব sিবধা হে  eরা aেনক 
ঝােমলা েথেক েবেঁচ যান। যার জগেতর pিত pচুর আকষর্ণ, েভাগ করার iে  রেয় েগেছ, েস যিদ সnয্ােসর পথ aবলmন করেত 
যায় তাহেল েস হয় পাগল হেয় যােব নয়েতা ঠগবাজ হেয় যােব, তার মােন সnয্াস িনেল তার sিবধা aেনক কেম েগল। যিদ মেন 
কের কাnাটাi েবিশ তাহেল বাপু তুিম ei পেথ eেসা না, সংসােরi আেগ কাnাটাnা যা করার আেছ কের নাo। কমর্ না কের যিদ 
তিুম সnয্াসী হেয় চেল আস তাহেল তুিম িকnt কাঁদেব। েকন েতামােক কাঁদেত হেব –  
 

ন িহ কি ৎ kণমিপ জাত ুিত তয্কমর্কৎৃ। কাযর্েত hবশঃ কমর্ সবর্ঃ pকিৃতৈজg র্ৈণঃ।।৫।। 

 সমs মাnষ েয জnাে , কেমর্র dারাi জn হে । সাiেকল যিদ দাঁড় কিরেয় েদoয়া হয় তাহেল সাiেকল পেড় যােব, 
িকnt সাiেকল যখন চলেত থােক তখন পেড় যায় না, িবjােনর পিরভাষায় eেক বলা হয় Dynami c Equi l i br i um । ei জগৎ 
হে  Dynami c Equi l i br i u m। বেস পেড়ছ িক মেরছ। জগৎ শbটাi eেসেছ গm  ধাতু েথেক, গm  মােন চলা। সংসারo তাi, 
সৃp  ধাতু েথেক, েযটা সব সময় সের সের যাে । eখােন েকান িকছুi িsর থাকেত পারেব না। েসiজni বলেছন, eমন েকান 
িজিনষi েনi েয েসটা eখােন িsর। তাi কাজ করাটাi েতামার sাভািবক, কেমর্র dারাi তিুম সৃ , আর কেমর্র মধয্ িদেয়i েতামােক 
চলেত হেব, sভাব বা pকৃিতর সtt, রজঃ o তমঃ gেণর pভােব কমর্ করেত তুিম বাধয্। ei sভাব েতামার েভতের জn জnাnর 
েথেক বসান আেছ। তাi কমর্ ছাড়া েকu eক মুhতর্ শরীর ধারণi করেত পারেব না, িবেশষ কের েতামার যিদ jান না হেয় থােক 
তাহেল েতা েকান p i েনi, েতামােক কাজ করেতi হেব। কেমর্র dারাi সব িকছু চলেছ, েসi কারেণ jানীরাo কাজ কেরন, 
যিদo an দৃি ভি েত কাজ কেরন, েসটা আমােদর পের আেলাচনায় আসেব। তৃতীয়, চতথুর্ আর প ম aধয্ােয় কমর্েক িনেয় িবিভn 
ভােব িবে ষণ করা হেব। তেমাgণীেদর কথা uেlখ কের বলেছন – 
 

কেমর্িndয়ািণ সংযময্ য আেs মনসা sরn । iিndয়াথর্াn িবমঢ়ুাtা িমথয্াচারঃ স uচয্েত।।৬।। 

 যারা েঘার তেমাgণী, তারা কাজকমর্ িকছুi করেছ না, হাত পা সব gিটেয় বেস আেছ, িকnt মেন মেন iিndেয়র িবষেয়র 
কথা িচnা কের নাচেত থােক। আমার কােছ টাকা পয়সা েনi, aথচ েবড়ােত যাoয়ার খুব iে , িকnt েযেত পারিছ না। eখন বেস 
বেস ভাবিছ আিম িদlী েগলাম, েহােটেল িগেয় eকটা ভােলা ঘর েদেখ বাসা পাকড়ালাম। েসখান েথেক েবােm েগলাম, সমুেdর পাের 
ঘেুর েবড়াি । তাহেল িক আমার িদlী েবােm যাoয়া হল না? েযােগর দিৃ েত আমার িকnt েবােm িদlী েঘারা হেয় েগল। ঠাkর 
বলেছন – গৃহেsর মেন তয্াগ আর সnয্াসীর মেন o বাiের dেটাi তয্াগ করেত হেব। গৃহsেক টাকা-পয়সা স য় করেতi হেব, 
তােক েভাগ বাসনার uপকরণ রাখেতi হেব, গৃহs যিদ না রােখ তাহেল েলােক তােক মn বলেব, egেলা না করাটাi গহৃেsর 
aধমর্। eটাi গৃহেsর ধমর্। গৃহsেক বািড়র েলাকজনেদর েদখােশানা, সাধু েসবার জn িকছু aথর্ রাখেতi হেব, আর েভােগর জno 
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িকছু িজিনষ রাখেত হয়। িকnt মেনেত তােক তয্াগ করেত হেব। আিম আমার pেয়াজেনর েবিশ িকছু রাখব না, আর eসব িজিনষ 
আমার েভােগর জn নয়, আিম শুধু eর রkক, আমার আtীয় বnু বাnব, সাধুেসবার জni সব িকছু। সnয্াসীর েkেt েভােগর 
uপকরণo থাকেবo না, egেলার িচnাo করেব না।  
 
 বয়স হেয় েগেল মাnেষর েভাগ করার kমতা কেম যায়, েভােগর i া থাকেব, িকnt iিndয় o pাণ শিk hাস পাoয়ায় 
জn িকছু করার kমতা থােক না, তখন েভােগর ei i াgেলা বীজাকাের েভতের েথেক যায়। যখন আবার জn েনেব তখন ei 
বীজ েথেকi আবার েভােগর আকা া পুেরা মাtায় েজেগ uঠেব। সnয্াসী তয্ােগর পথ aবলmন কেরেছ, eখন তার মেন েকান 
িকছুর পাoয়ার i া হoয়া মােনi েসটােক পাoয়া হেয় েগল। সnয্াসীেদর েkেt েকান িজিনষ েপেয় েগেল েয পাপ হেব েসi 
িজিনেষর িচnা করেল eকi পাপ হেব। েসiজn ভগবান বলেছন, তিুম শরীর iিndয় িদেয় িকছু করছ না, িকnt মেন মেন েভােগর 
িচnা কের যা  eটা িকnt েগালমাল। িক েগালমাল? বলেছন িমথয্াচারঃ স uচয্েত, eটা েতামার িমথয্া আচরণ হেয় যাে , েতামার 
মন েভাগ বাসনায় িগj িগj  করেছ। েভাগ বাসনা েথেকi যত কাজকমর্। িকnt যাঁরা jানী পুrষ তাঁরা eর িঠক uেlাটা কেরন, 
তাঁেদর মন পুেরা িনয়ntেণ থােক, aথচ িতিন হাত িদেয়, পা িদেয়, বাণী িদেয় কাজ কের যাে ন। eখােন ছয় নং ে াকিটেত ভগবান 
ajানীেদর কথা বলেছন আর সাত নং ে ােক jানীেদর কথা বলেছন –  
 

যিsব্িndয়ািণ মনসা িনয়ময্ারভেতহজুর্ন। কেমর্িndৈয়ঃ কমর্েযাগমসkঃ স িবিশ েত।।৭।। 

ajানী হাত পা বাiেরর iিndয়gিলেক gিটেয় রােখ িকnt েভতের েভতের মন সারা জগৎ ঘুের েবড়াে । আর jানীর হাত 
পা সব কাজ কের যাে  িকnt মনটােক পুেরা িনেজর িনয়ntেণ েরেখ েদন। eনারা পূেবর্াk িমথয্াচারী aেপkা ে । eখন গীতার 
ei ে াক dিট মুখs কের যিদ বিল, আিম বািড়েত সব কাজ করিছ, রাnাবাnা, বাসন মাজা, ঘর ঝাড়েপাছ করা সব করিছ, িকnt 
আমার মনটােক আিমo িনয়ntেণ রািখ। eখন সবাi িক কের বুঝব েয আিম মনেক িনয়ntেণ রাখিছ িকনা? েকান ভােবi েবাঝা যােব 
না, আিম িঠক বলিছ না িমথয্া বলিছ। েসiজn ধেমর্র পেথ েলাক ঠকােনা aতয্n েসাজা। েয যত েবিশ েলাক ঠকােত পাের ধেমর্র 
পেথ েস তত বড় মহাtা হেয় েযেত পাের। bhচারীেদর pিত সবারi দিৃ  eক রকম থােক, েস যিদ aেনক েলােকর সে  
েমলােমশা কের, েযখােন েসখােন ঘুরেত যায় তাহেল েলােক সেnেহর দিৃ  িনেয় তার িদেক তাকােব। যখন সnয্াসী হেয় যায় তখন 
যিদ aেনক েলােকর সােথ েমলােমশা কের েলােক ভাবেব uিন েলাকেক uপেদশ িদেয় সৎ পেথ আনার েচ া করেছন। যিদ কাঁচা 
সnয্াসী হয় ei aবsায় েস aেনক েবিনয়ম করার sেযাগ তার কােছ চেল আসেছ। ঠাkর তাi বলেছন – সnয্াসী যিদ িমথয্াচার 
কের তাহেল তার িনেজরo পতন সােথ আরo পাঁচ জেনর পতেনর কারণ হয়। িকnt bhচারী িনেজেক চারা গাছেক েবড়া িদেয় 
রাখার মত খুব সেচতনতার সােথ তােক সাবধােন থাকেত হয়।  
 
 গীতা ei ধরেণর েবিনয়ম আচরণ িনেয় েবিশ আেলাচনা করেছ না, শুধু বলেছ ajানী হাত পা gিটেয় iিndেয়র সংযম 
করেছ িকnt মনেক ঢালাo sাধীনতা িদেয় েদয়, আর jানী িঠক uেlাটা কেরন, তাঁরা মনেক সংযত কের aনাসk ভােব কেমর্িndয় 
সমূেহর dারা পুেরা দেম কাজ কেরন। ei কথা বলার পর aজুর্নেক ভগবান বলেছন, তিুম আমার িpয় বেল েতামােক বলিছ – 
 

িনয়তং kr কমর্ tং কমর্ জয্ােয়া hকমর্ণঃ। শরীরযাtািপ চ েত ন pিসেধয্দকমর্ণঃ।।৮।। 

 কমর্ না করার েথেক কমর্ করা aেনক ে য়ঃ, েসiজn িনতয্কমর্ যা আেছ, েযটা েতামার কতর্বয্ কমর্, েসটা তিুম aব i 
করেব। িনয়তং kr, েতামার েয িনতয্ কমর্, িযিন িশkক, ছাtেদর পড়ােনার জn তাঁেক খুব ভােলা ভােব pstিত িনেয় kােশ 
ছাtেদর ভােলা িজিনষটা িদেত হেব, eটাi িশkেকর িনতয্ কমর্। আর aজুর্ন তুিম সাংখয্েযােগর কথা মেন কের যিদ বল আমার েতা 
কাজ করার কথা নয় তাi আিম কাজ করব না, তাহেল েতা েতামার শরীরi চলেব না। তুিম েয িনঃ াস িন , খাoয়া দাoয়া করছ, 
েতামার hদsnন হে , রk চলাচল করেছ, ফুসফুস চলেছ, egেলাo েতা কমর্। তিুম যিদ িঠক িঠক aকেমর্ িব াসী হo তাহেল 
েতা েতামার শরীরi চলেব না, শরীর না চলেল তিুম বাঁচেব িক কের। কমর্ না করা ভােলা ei ধারণা eেকবােরi াn। েতামােক 
কাজ করেতi হেব, তেব তুিম কাজ িকভােব করেব? 
 

যjাথর্াৎ কমর্েণাহnt েলােকাহয়ং কমর্বnনঃ। তদথর্ং কমর্ েকৗেnয় মkুস ঃ সমাচর।।৯।। 

 গীতার ei ে াকিট aতয্n তাৎপযর্পূণর্, পুেরা কমর্েযােগর সার ei ে ােকর মেধয্ েদoয়া হেয়েছ। যj rেপ, যেjর জn 
েয কমর্gেলা করা হয় েসi কমর্gেলাi িঠক িঠক কমর্। যj বয্িতেরেক যত কমর্ সব হে  কমর্ বnন। যjােথর্ েয কমর্gেলা করা হে  
েসটাo মুkস ঃ, আসিk ছাড়া করেত হেব, আসিk ছাড়া মােন রাগ েdষ বিজর্ত হেয় কাজ করােক বলা হে । সাধারণ মাnষেদর 
বলা হে  তুিম কাজ কর িকnt েতামার iিndয়েক সংযম কের কাজ কর, iিndয় সংযমi হে  রাগ o েdষ বিজর্ত। আচাযর্ শ র 
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যjাথর্াৎ কথার বয্াখয্া কের বলেছন, ঈ েরর েসবার জn, ঈ েরর পূজা েভেব েযটা করা হয় েসটাi যjাথর্াৎ। আিম eখােন শাst 
aধয্য়ণ করেত আসিছ eটা ঠাkেরর পূেজা। কাজ করার সময় আমােদর ei মেনাভাব সব সময় থােক না, থাকবার কথাo নয়, িকnt 
কােজর শুrেত eকবার মেন করলাম আিম েয কাজ করেত যাি  েসটা ভগবােনর পূজা, কােজর মাঝখােন eকবার ভাবলাম, আর 
কােজর েশেষ আেরকবার বলিছ ঠাkর ei েতামার পূজা করলাম eর যা ফল হল সব েতামার। ei মেনাভাব িনেয় কাজ করেত 
করেত আেs আেs আমােদর মেধয্ ei ভাবটাi দৃঢ় হেয় যােব। তখন আেজবােজ কাজ েথেক মন আপনা েথেকi সের আসেব। যিদ 
আমরা eiভােব সব কাজ যjভাব িনেয় করেত পাির িকছু িদেনর মেধয্i আমােদর বয্িkেtর মেধয্ eকটা আমূল পিরবতর্ন আসেব, 
ei মেনাভাবi আমােদর eকটা নতুন মাnেষ rপাnিরত কের েদেব, জীবন শািnময় হেয় আনেn udািসত হেয় uঠেব।  
 
 যিদ যjভাব িনেয় কাজ না করা হয়, পূেজার ভাব িনেয় যিদ কাজ না করা হয়, েসবার মেনাভাব িনেয় কাজ যিদ না করা 
হেয় থােক তাহেল বুেঝ িনেত হেব ঐ কমর্ আমার মেধয্ eকটা ছাপ েছেড় যাে , ঐ ছাপটাi সংsার rেপ আমােক বnেন েফেল 
িদল। ei সংsার েথেকi আবার নতনু কমর্ ৈতরী হেব। 
 
 eর পেরর ছয়িট ে ােক কমর্েযােগর an িদক িনেয় আেলাচনা করা হেব। েবেদ েযসব যেjর কথা বলা হেয়েছ, ৈবিদক 
যুেগ েসi সব যেjর pচN pভাব িছল। িকnt বাlীিক রামায়েণ eেস যেjর মাহাtয্ িকছুটা কমেত শুr কের, মহাভারেত eেস 
যেjর pভাব pায় েশষ হেয় যায়, কেয়কজন মিু েময় bাhণ ছাড়া েবেদর aত িবশাল যj েকu করত না। িকnt যেjর pিত 
আকষর্ণ মাnেষর মেন েথেকi িগেয়িছল, eখনo আেছ। eখনo uপনয়ন, িববাহ, িবদয্ারm iতয্ািদ an ান যj rেপi anি ত 
হয়। eখন aত যj না হেলo িহndেদর জীবেন যj aতয্n grtপূণর্ ভূিমকা িনেয় আেছ। গীতােক বলা হয় সমnয় শাst, pাচীন 
কাল েথেক মাnেষর মেধয্ েয ধমর্ীয় ভাবgেলার pভাব িছল, iদািনং কােল েয ধমর্ীয় ভাবgিলেক মাnষ ৈদনিnন জীবেনর সে  
oেতাpেতা হেয় রেয়েছ, ei পুরাতন আর নতুন ভাবধারাgেলার মেধয্ গীতা eকটা সমnয় সাধন কের eক নতুন ধমর্ীয় ভাবেক 
মানবজািতর সামেন িনেয় আসেছ। যেjর ei grtেক সামেন িনেয় eেস গীতা eখােন বলেছন, ei যা িকছু সিৃ  হেয়েছ, েসi 
pথম সৃি  েথেক শুr কের eখনo যা সৃি  হেয় চেলেছ সব িকছু যj েথেকi সৃি  হেয়েছ, পেরর ে ােক eটাi বলা হে  – 
 

সহযjাঃ pজাঃ সৃ ব্া পেুরাবাচ pজাপিতঃ। aেনন pসিব েমষ েবাহিsব্ কামধকু্ ।।১০।। 

 সৃি র pারেm bhা যেjর dারাi সব িকছু সৃি  করেলন, সৃি  কের বলেলন – েতামরাo যj কর, আর েসi যেjর dারাi 
েতামােদর সমs রকেমর aভী  িসিd হেব, ei যji েতামােদর কামেধn তলুয্। ei িজিনষটােকi েবেদ িবশদ ভােব বলা হেয়েছ, 
তিুম পুt চাo পুেtি  যj কর, রাজা হেত চাo যj কর iতয্ািদ। পেরর িদেক eেস ei ভাবটাi আেs আেs পিরবিতর্ত হেয় 
eকটা নতনু ভােব rপাnিরত হেয় িগেয়িছল, eটােকi গীতা eখােন সমnয় করেছ, ei কারেণi গীতা হে  সমnয় শাst। যেjর 
কথা বেল ভগবান বলেলন – 
 

েদবাn ভাবয়তােনন েত েদবা ভাবয়nt বঃ। পরsরং ভাবয়nঃ ে য়ঃ পরমবাpয্থ।।১১।। 

 ei যj dারা েতামরা েদবতােদর তিু  সাধন কর আর েদবতারা েতামােদর ঐিহক সামিg pদান কের েতামােদর রkা 
করেব। পরsরং ভাবয়nঃ, eেক aপেরর েসবা কর। েদবতারাo আেছন মাnষo আেছ, তিুম যিদ ind, িমt, বrণ, যম, aিg 
েদবতােদর নােম যj কর, ei েদবতারা আবার েতামােদর েদখােশানা করেব, িঠক সমেয় বৃি  েদoয়া, িঠক সমেয় গােছ ফুল ফল 
েদoয়া iতয্ািদ েয েয েদবতার যা যা কমর্ েসi েসi কমর্ তারা িঠক মেত কের েতামােক সব aিভ  িদেয় েতামােদর জীবনধারােক 
মসণৃ ভােব চািলেয় যােবন। েদবতােদর pাপয্ যিদ িঠক না রাখ তাহেল িকnt জগেতর ভারসাময্ ন  হেয় সব িকছু েগালমাল হেয় 
যােব। বতর্মান যুেগ eটােক মািলক আর কমর্চারীর সmেকর্র সােথ তুলনা করা েযেত পাের। আজেকর িদেন েবিশর ভাগ কমর্চারীরা 
আমােদর দাবী মানেত হেব বেল েচিঁচেয় যােব িকnt আমােদর uভেয়র েয দায়ীt আেছ েসটােক পালন করেত েকu চাiেছ না, 
আমরা uভেয়i uভেয়র ভােলা েদখব ei কথা েকu বলেছ না। যার ফেল িশlেkেt, কমর্েkেt, িশkােkেt নানা রকেমর 
aসেnাষ েলেগi আেছ। কমর্চারীরা যখন মািলেকর sােথর্র কথা েভেব িঠক মত কাজ কের, আর মািলকo যখন ভাবেব কমর্চারীেদর 
সব রকম sেযাগ sিবধা িদেয় eেদর ভােলা ভােব রাখেত হেব, তখনi েদশ, সমাজ, জািতর pগিত s ল ভােব eিগেয় চেল। ei 
dেটা ভােবর eকটা ভাব যিদ িবন  হেয় যায় তাহেলi িকnt সমােজর ভারসাময্ িবপn হেয় পড়েব। ei িবপদেক eড়াবার জni 
গীতা eখােন বলেছ, পরsরং ভাবয়nঃ ে য়ঃ পরমবাpয্থ, েতামরা dজন dজেনর ভােলা িচnা কের েসiভােব eেক aপেরর জn 
যj করেল েতামােদরi ে য়ঃ লাভ হেব। pেতয্ক পিরবােরর মেধয্o ei ভাবেক আনা দরকার, stী সব সময় েদখেব আমার sামীর 
িকেস ভােলা হয়, আর েসi ভােবi েস সংসােরর কাজকমর্ করেব, sামীo সব সময় েদখেব আমার stীর িকেস sখ হয় ম ল হয়। 
ei ভাবেক যিদ পিরবারgেলা anসরণ কের চেল তাহেল pিতিট পিরবারi ী সmn o ঐ যর্য্ সmn হয়, eটাi েতা ে য়ঃ। িকnt 
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েকu কাrর কথা ভােব না, হয়েতা eকজন ei ভাব িনেয় চলেছ আেরকজন চলেছ না, সংসােরর যত aশািn ei জায়গা েথেকi 
শুr হয়। আমােদর ভারেত pাচীনকাল েথেকi ei ঐিতh চেল eেসেছ েয, মিহলারা সংসাের sামী, সnান, শুর, শাশুিড়, ননদ 
সবাiর েদখােশানা করেতন, sামীরা না েদখেলo তাo সংসারটা eকটা ীসmn িছল, িকnt মিহলারাo েদখেছ না, পুrষরাo েদখেছ 
না, dজেনi dজেনর uপের সব সময় িবেষাদ্গার কের চেলেছ। 
 
 আমরা ei ভাবধারােতi েগৗরবািnত েয, ভগবান েদবতােদরo সৃি  কেরেছন আবার মাnষেকo িতিনi সৃি  কেরেছন। 
েদবতােদর িতিন েবিশ kমতাবান কের বািনেয়েছন, সব kমতা তােদর হােত, মাnষেক কম kমতা েদoয়া হেয়েছ, িকnt dজনেক 
পরsেরর সে  সংযুk করেলন যেjর মাধয্েম। িমক আর মািলেকর িক সmকর্? কাজটাi ei di পেkর মেধয্ সmকর্টােক ধের 
েরেখেছ। িমক যিদ ভােলা ভােব কাজ কের তাহেল মািলক তার ভােলামn সব েদখেব, গrেক ভােলা কের ঘাস খাoয়ােল েবিশ 
dধ েদেব। pকৃিতর শিk সmদ যা িকছু আেছ সব রেয়েছ েদবতােদর হােত। eখনo, িবjান, েটকেনালিজর ei রমরমা বাজােরo 
সব kমতা েদবতােদর হােতi আেছ, েকu মাnক আর নাi মাnক, তােত িকছুi আেস যায় না, িকnt eটাi সতয্।  

 
i াn েভাগাn িহ েবা েদবা দাsেn যjভািবতাঃ। ৈতদর্tানpদাৈয়েভয্া েযা ভঙু্ েk েsন e সঃ।।১২।। 

 যjািদর dারা েদবতারা সnt  হন, েদবতারা সnt  হেল তখন তাঁরা আমােদর েদখােশানা কেরন। িকnt েবেদর সমেয় েয 
যj হত েসটা eখন পােl েগেছ, যেjর আকার, pিkয়া পােl েযেত পাের, িকnt যেjর ফল যা িছল eখনo িঠক তাi আেছ। 
িকভােব যj eখন করা হে  েসটাi ei aধয্ােয় আর চতুথর্ aধয্ােয় uেlখ করা হেয়েছ। েতামরা েদবতােদর যj dারা তু  কের 
যা পা  eটা েদবতােদরi বst, egেলােক যিদ তিুম আেগ েদবতােক িনেবদন না কেরi েভাগ কর তাহেল েতা তিুম েচার সাবয্s 
হেয় যােব। 
  

যjিশ ািশনঃ সেnা মচুয্েn সবর্িকিlৈষঃ। ভু েত েয tঘং পাপা েয পচnয্াtকারণাৎ।।১৩।। 

 িকিlষঃ মােন পাপ। তুিম যখন েতামার জীবন রkা করেত িগেয় যা যা করছ তােত তুিম েতামার aজােni aেনক পাপ 
কমর্ করছ, রাsা িদেয় েহঁেট যা  েতামার পােয়র তলায় কত িপঁপেড় িপেষ যাে , রাnা করেত িগেয় আgন jালছ তােত কত 
েপাকামাকড় পুেড় মরেছ। আমরা যাi খাি , আমােদর মেন রাখেত হেব, েয gাসটা আিম মুেখ িদেত যাি  ঐ gাসটা an 
আেরকজেনর মেুখর gাস েথেক েটেন েনoয়া হেয়েছ বেলi আমার মেুখ যাে । েসiজn আেগকার িদেনর েলােকরা pকৃিত েথেক 
িঠক ততটুki আহরণ করত যতটুk তার দরকার। নদী েথেক মাছ ধরেব, ততটkুi মাছ ধরেব যতটুk মােছ তার পিরবােরর পেk 
যেথ , পশু িশকার ততটাi করেব যতটা তার pেয়াজন। িকছু িদন আেগ খবেরর কাগেজ েবিরেয়িছল আমােদর eফিসআi েগাডাuেন 
কত হাজার হাজার েমিTক টন গম পেচ যাে । তার মােন, তুিম পৃিথবী েথেক ei শsgেলােক বার কের eখন বুঝেত পারছ না 
eত শs িদেয় িক করেব, তাi পেচ যাে । eটাi হে  ধমর্ িবrd কাজ। 
 
 আমরা যখন ভাত, ডাল, rিট খাi, তখন খাoয়ার েশেষ পােত যিদ eকিট শs দানা পেড় থােক তাহেল বুঝেত হেব যj 
ভাব িনেয় খাoয়া হয়িন। ঠাkেরর েভােগর েবাঁেদ, পােয়স যখন হােত িনেয় খাi তখন কত সাবধােন pসাদ gহণ কির, আমােদর 
নজর থােক হাত েথেক েযন গিড়েয় eকিটo েবাঁেদর দানা বা পােয়েসর রস মািটেত না পেড়। কারণ eটা হে  ঈ েরর েভােগর 
িজিনষ, মািটেত পড়েল েকu পা েদেব, কত যt কের সাবধােন আমরা pসাদ gহণ কির। eখন আমরা যখন আহার কির তখন িক 
আমরা ei েভেব খাি  েয eটা ঈ েরর pসাদ, নািক আিম আমার েভােগর জni খাি ? যখনi আিম খাoয়ার আেগ bhাপর্ণং 
কের gহণ করিছ তখন েসটা যj হেয় েগল, তখন আর িকnt eটা েভাগ হে  না, খাoয়াটা পূজােত rপাnিরত হেয় েগল, eখন eর 
eকিট দানাo আর ডাsিবন বা নদর্মােত যােত না চেল যায় েসi িদেক আমােক খুব সতকর্ হেয় থাকেত হেব। ei ভাব িনেয় যিদ 
না করা হয় তাহেলi বঝুেত হেব আমােদর জীবনেক সবর্নােশর িদেক েঠেল িদি । মেঠ খাoয়ার সময় েদখা যায় যখন মহারাজেদর 
িdতীয়বার ভাত েদoয়া হয় মহারাজরা বলেবন – ei েদখিব d’দানার েবিশ েযন না পেড়। bhচারীরা, যারা পিরেবশন কের, 
তারাo eত েচৗখস হেয় যায় েয, িঠক ততটুki েদেব যতটুk হােত িদেয় মহারাজরা েদখােবন। তার েথেক কেয়কটা দানা যিদ েবিশ 
পেড় যায় মহারাজরা eমন েচঁিচেয় uঠেবন েয িক eকটা মহা anায় কাযর্ হেয় েগেছ – বাঁদরাম করছ, িঠক কের িদেত জাননা। 
bhচারী aবsায় মেন হয় dেটা িক িতনেট দানা েবিশ হেয়েছ তার জn eত েচচঁােমিচর েক আেছ? িকnt eরাi আবার সnয্াসী হেয় 
যাoয়ার পর eেদরo eকi aবsা হয়। েbন eমন হেয় যায় েয eকটা দানা ভাত যিদ পােত েফলেত হয় তখন েয িক pচN ক  
হয় িচnা করা যায় না। eটাi হে  িঠক িঠক যj। 
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 pকৃিতর িনয়ম, যতটkু দরকার তার েথেক eক চুল েবিশ েনoয়া চলেব না। pেয়াজেনর েবিশ যিদ তিুম িনেয়ছ তাহেল 
িকnt েসটা আর যjিশ -aিশনঃ হল না। িdতীয় হে , িকিlষঃ, eকটা িকছু খাoয়া মােনi তিুম িকছু পাপ করছ, মাছ খাি  মােন 
eকটা মােছর pাণ েগল, ছাগল খাি  ছাগেলর pাণ েগল, চাল, ডাল, আনাজ সবারi pাণ আেছ, eতgেলা িজিনেষর pাণ যাে । 
শুধু eiটুki নয়, eত িকছু, ei ধান, গম, তিরতরকারী চাষ করেত কত গরীব েলাকেক েরােদ পুেড়, বৃি েত িভেজ কত পির ম 
করেত হেয়েছ। তারপর আমােদর মােয়রা কত ক  কের যt িনেয় রাnা কেরেছ, আমার মুেখর eকটা gােসর েপছেন কত হাজার 
হাজার েলােকর পির ম েলেগ আেছ। আমার pিতিট gােস eত পাপ লাগেছ, ei পাপ েথেক আিম িকভােব মুিk েপেত পাির? তখন 
গীতা বলেছ, যjিশ -aিশনঃ, তিুম যা িকছু gহণ করছ েসটােক যj rেপ gহণ কর। আমার eকটা নতুন জামা হেয়েছ, আেগ 
ঠাkরেক িনেবদন কের বলা েহ pভু, eসব েতামার িজিনষ, তিুমi আমার pেয়াজেন পািঠেয়ছ, তুিম আেগ gহণ কর, তারপর আিম 
eর বয্বহার করব। তখনi oi জামাটা pসাদী জামা হেয় েগল, eটাi হেয় যােব যেjর aবিশ , যেjর aবিশ  আিম gহণ 
করলাম। ei মেনাভাব িনেয় শুধু জামা কাপড়i নয়, যা িকছু আমার pেয়াজেন gহণ করিছ েসটাi ei ভাব িনেয় gহণ করেল আর 
পাপ লাগেব না। 
 
 আিম যখন ভাত েখেত যাি , িকছু ভাত পাত েথেক খাবার পের আলাদ কের পশুপািখেদর জn েরেখ িদেল েসটাo যj, 
ঐটাo যেjর aংশ হেয় েগল। েদখেত হেব eখােন েকান িকছুi েযন ন  না হেয় যায়। জীবন চালােত েগেল আমােদর পাঁচ রকম 
ভােব পাপ করা হয়, ei পাঁচ রকম পাপ েথেক িন িৃত পাoয়ার জn মnsৃিতেত পাঁচ রকম যেjর িবধান েদoয়া আেছ। েবেদর 
যাবতীয় যত যj িছল পেরর িদেক িগেয় egেলা সব পােl েগল, আর গৃহsেদর জn ei প  মহাযেjর বয্বsা কর হল। pথম 
হে  bhযj – uপাসনা, জপধয্ান বা শাst পাঠ করা হে , egেলা হে  bhযj। িdতীয় হে  েদবযj – পূজা, aচর্না iতয্ািদ 
করা, েকান েদবতােক ফুল চnন িদেয় aঘর্য্ েদoয়া হে , েভাগ িনেবদন করা হে  egেলা হল েদবযj। তৃতীয় হে  িপতৃযj –  
িপতপৃুrষেদর uেdে  aপর্ণ করা, খাবার আেগ িকছু িপতৃেদর নােম aপর্ণ কের েদoয়া হয়, eটা aব  আজকাল uেঠ েগেছ। 
চতথুর্ হে  নৃযj, aিতিথ েসবা, কাuেক যখন িনমntণ কের েসবািদ করান হয় তখন েসটাi যj rেপ করা। েশেষ প ম হে  
ভূতযj, যা িকছু রাnা হেয়েছ তার েথেক িকছু গr, kkর, েবড়াল, পািখেদর েখেত েদoয়া। kkর েবড়াল পািখেদর খাoয়ার জn 
িকছু িদেয় েদoয়াটােক ন  বলা হয় না, eটাo যেjর a । আমােদর মানবজীবন ei পাঁচটা যj িদেয় বাঁধা আেছ, eর মেধয্ 
kkর, েবড়াল, পািখেদরo sান আেছ। eরপর বলেছন – 
 

anাdবিn ভতূািন পজর্nাদnসmবঃ। যjাdবিত পজর্েnা যjঃ কমর্সমdুবঃ।।১৪।। 
কমর্ bেhাdবং িবিd bhাkরসমdুবm । তsাৎ সবর্গতং bh িনতয্ং যেj pিতি তm ।।১৫।। 

 ei dেটা ে াক eক সে  িমিলেয় aথর্ করা হয়। ei dিট ে ােক েবেদ েয যেjর কথা বলা হেয়েছ আর iদািনং কােল 
েয কমর্ করা হে  ei dেটার মেধয্ সমnয় করা হে । েতামার শরীর েয দাঁিড়েয় আেছ িকেসর শিkেত দাঁিড়েয় আেছ? খাoয়া 
দাoয়ার uপর দাঁিড়েয় আেছ। খাদয্ শs েকাথা েথেক আসেছ? বৃি  েথেক। বৃি  েকাথা েথেক আসেছ? যj েথেক। যখন যj করা 
হয় তখন ind েদবতা সnt  হেয় ei বৃি  িদে ন। বলেছন কমর্ bেhাdবং িবিd, যj েকাথায় আেছ? যj bেh aবিsত। eখােন 
bh মােন ঈ রেক েবাঝাে  না, েবদেক েবাঝাে । েবদ েকাথা েথেক eেসেছ? bhাkরসমুdবm , bh মােন েবদ eেসেছ েসi 
akর েথেক, েসi পরমাtা েথেক। গীতার aথর্ িনেজ িনেজ করেত েগেল খুব জিটল হেয় যােব। িনেজ েথেক aথর্ করেত েগেল 
bেhর জn হেয়েছ akর েথেক, aথর্ সব gিলেয় যােব। কারণ bh হে  েশষ কথা, তাহেল bh akর েথেক িকভােব জn েনেব। 
eiসব জিটল ে ােকর জni নতুন নতনু ভা  ৈতরী হয়। মা াচােযর্র মত পিNতরা eখােন eেস aথর্ করেবন – akর েক? 
ীকৃ । bh িক? েবদাnীরা েয bেhর কথা বেল েসi bেhর কথা eখােন গীতা বলেছ। েসi bh েকাথা েথেক eেসেছ? ীকৃ  

েথেক। তাi bh ীকৃ  েথেক নীেচ। িকnt আচাযর্ শ র aথর্ করেছন – bh হে  েবদ। সংsৃেতর বয্করেণ বলা আেছ bh বলেত 
েবদেকo েবাঝায়। যখনi bh বলেত েবদেক েবাঝান হেব তখন ei ে ােকর aথর্ পির ার হেয় যােব।  
 
 তারপেরর লাiেন বলেছন – তsাৎ সবর্গতং bh িনতয্ং যেj pিতি তm , ei েবদ সব সময় যেj pিতি ত আেছন। 
eখন bh বলেত যিদ েবদেক ধরা হয় আবার bh বলেত যিদ েবদাnবাদীেদর bhেক েনoয়া হয় তাo eকi aথর্ হেয় যােব। িকnt 
aেথর্র ধারাবািহকতােক যিদ ধের রাখেত হয় তাহেল eখােন bh বলেত েবদেকi বুঝেত হেব। িক aথর্ বলেছন? েবদ যেj 
pিতি ত, তাi যj কর। ঈ েরর সবর্ে  sৃিতgn হে  েবদ। েবদ যjেক জn িদে , যj েমঘেক জn িদে , েমঘ েথেক জল 
আসেছ, জল েথেক an, an েথেকi েতামার ei aিst রkা হে । েসiজn েতামার ei aিsেtর মূেল েক? েসi েবদ, ei েবদ 
আবার যেj কমর্ rেপ aবিsত, তাi তিুম কমর্ কর। েসi েবদ েকাথায়? পরমাtােত। পরমাtা হে ন সবর্ে , তাi তিুম 
পরমাtােত aবিsত হo।  
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eবং pবিতর্তং চkং নাnবতর্য়তীহ যঃ। আঘায়ুিরিndয়ারােমা েমাঘং পাথর্ স জীবিত।।১৬।। 

 ei েয িবশাল চk, চkটা িক? আিম কথা বলিছ, েকন কথা বলেত পারিছ? খাoয়া-দাoয়া করিছ বেল। খাoয়া-দাoয়া িক 
কের সmব হে ? বৃি  হয় বেল। বৃি  কার জn সmব হে ? iেndর জn সmব হে । ind েকাথা েথেক শিk পাে ? যj েথেক। 
যেjর কথা েকাথায় বলা আেছ? েবেদ বলা আেছ। েবদ েকাথা েথেক জn িনেয়েছ? পরমাtা েথেক। যা িকছু হেব সব পরমাtা 
েথেক আসেত হেব। যিদ েকান িকছু েশষ পযর্n পরমাtােত িনেয় যাoয়া যােব না, তখন েসটা আর যj হেব না। িকnt ei েয eত 
কথা বলা হল সব পরমাtােত চেল েগল। তার আেগ বলেলন ei dেটা পথ, pবৃিtমাগর্ o িনবিৃtমাগর্েক েক েদিখেয়েছন? তখন 
ভগবান বলেছন, আিমi ei dেটা পেথর কথা বেলিছ, তখনi ei dেটা পথ sীকৃিত েপেয় েগল। ঈ র েথেক যিদ না eেস থােক 
তাহেল িকnt তার েকান দাম েনi।  
 
 েসiজn বলেছন, ei েয চk ঈ র েথেক pবিতর্ত হেয়েছ, ei কমর্চkেক েয anসরণ না কের শুধু iিndেয়র মেধয্ রমণ 
কের, তাহেল তার জীবন ধারণ বৃথা হেয় যায়, eiটাi eখােন বলেছন েমাঘং পাথর্ স জীবিত। আমরা eর আেগ েয জাগিতক 
মােগর্র েলােকর কথা বেলিছলাম eরা হে  িঠক েসi aেথর্ পুেরাপুির জাগিতক মােগর্র েলাক। যারা ei যেjর মাহাtয্েক মােন না, 
েবেদর মাহাtয্েক asীকার কের, আর ঈ র pবিতর্ত চেkর anসরণ কের না আর আমরা আজেক চk বলেত খাদয্ খাদেকর েয 
চk েসটােক মানিছ, িকnt যারা ei চkেক মােন না, তােদর জীবনটা iিndয়াসk পাপপূণর্ জীবেন পযর্বিসত হেয় যায়। আমােদর 
কােছ ei চk হে , ঈ র, ঈ র েথেক েবদ, েবদ েথেক যj, যj েথেক বৃি  আিদ, বৃি  েথেক an, an েথেক আমার শরীর। 
ei চkটােক আমরা েবিশ anসরণ কির। iদািনং iেকালিজকয্াল বয্ােলেnর কথা বলা হয়, িকnt eখােন aেনক আেগi ei 
iেকালিজকয্ােলর েয ঠাkদর্া তার বয্ােলেnর কথা বলা হেয়েছ। পিরেবশিবদরা eখন iেকালিজকয্াল বয্ালেnর কথা বলেছন। িকnt 
ei iেকালিজকয্ােলর কথা eরােতা েসিদন আিব ার করল, ছাগল ঘাস খায়, ছাগলেক আবার বাঘ খায়, বাঘেক জ ল রkা করেছ, 
বন েথেক আবার বৃি  হে , বৃি র জেল আবার গাছ জnাে , সবারi aিst পরsেরর সে  সmৃk হেয় আেছ।  
 

িকnt eখােন sপার বয্ালেnর কথা কত আেগi বলা হেয়েছ। আর শুধু ei দৃ মান জগতেক িনেয়i নয়, aদৃ মান 
জগতেক িনেয়o চলার কথা বলা হে । েতামার আমার বুিd কতটুk, eiটুk েতা বুিd, ei দৃ মান জগেতর বাiেরo eক িবশাল 
জগেতর aিst রেয়েছ তার খবর আমােদর কােছ েনi, েসi জগেতর anসnান কর, তারপর তিুম েসi জগতটােকo সে  িনেয় 
eিগেয় চল। ei দৃ মান জগতেক eখােন িক বলেছন? তিুম eখন েযভােব জীবন চালা , eেত তিুম পাপ করছ। জীবন চালােত 
েগেল সবাiেক পাপ করেতi হেব। ei পাপ েথেক মুিk িকভােব পােব? যা িকছু করছ, খা , সব যjrেপ কর eবং যেjর 
aবিশ েক pসাদ rেপ gহণ কর। আর িdতীয় কথা হে , েতামার েয যj হে  েসটা ঈ েরর সােথ সরাসির যুk। তাi েশষ pােn 
যারা নীেচ আেছ আর uপর pােn যারা আেছ eেদর dজনেকi েতামােক েদখেত হেব। eখন যারা েভাগবৃিtর মেধয্ পেড় আেছন 
তারা েবিশ iেকালিজকয্াল বয্ােলেnর কথা বেল, eর uপের েবিশ কথা বেল না। যতটুk দরকার তার েবিশ েনoয়া িঠক নয়, 
eটােক eরা িকছুেতi চাiেব না, eরা বেল দরকার থাkক আর নাi থাkক সংgহ কের রাখ পের কােজ লাগেব। eর ফেল কাrর 
eকিদেক বয্া  বয্েলn েবেড়i যাে , ঘেরর িজিনষ েবেড়i যাে , aথচ egেলা eকজেনর eকার পেk েভাগ করা কখনi সmব 
নয়। an িদেক লুেটপুেট িনে , আবার iিndয়াতীত জগতেক মােনi না। েসiজn আমােদর eত ক । eত িকছু বলার পর বলেছন 
– aঘায়ুিরিndয়ারােমা – aঘ-আয়ুঃ, eেদর জীবনটা হে  পাপজীবন, iিndয়ারােমা, যারা iিndয়াসk তারা বৃথাi জীবন ধারণ কের। 
িকnt eর িবপরীত হে , কােদর কাজ করেত হয় না – 
 

যsব্াtরিতেরব sাদাtতpৃ  মানবঃ। আtেnব চ সnt ss কাযর্ং ন িবদয্েত।।১৭।। 

 eতkণ যাবৎ ীকৃ  বেল েগেলন সবাiেক কাজ করেত হেব, যjাভাব িনেয় কাজ কের েযেত হেব। িকnt eখন বলেছন 
িযিন আtারাম হেয় েগেছন তাঁেক েকান কাজ করেত হয় না। আtারাম হে ন, িনেজেতi িনেজ িযিন সnt  হেয় আেছন। eখােন 
eেস ভগবান আবার সাংখয্েযাগ িফের েগেলন। কমর্েযােগর কথা িঠকi বলেছন ভগবান, িকnt ভগবানেকo আবার সাংখয্েযােগ িফের 
আসেত হল। কাজ সবাiেক করেত হেব eকমাt সাংখয্েযাগীেক েকান কাজ করেত হেব না। সাংখয্েযাগীর লkণ িক, িdতীয় 
aধয্ােয়র ৫৫ নং ে াক েথেক ৭২ নং ে াক পযর্n েয লkণ gেলার কথা বেলিছেলন, েসi লkণ gেলা যার মেধয্ আেছ তােকi 
কাজ করেত হেব না। িsতpj িযিন িতিন আtেnব চ সnt ঃ িনেজর আtােতi সnt  হেয় আেছন, তাঁর আর বাiেরর েকান িকছুর 
pেয়াজন েনi। আtারামেক ভােলা িকছু eকটা িদলাম, িতিনo িনেজর খুিশেক pকাশ করেবন। িকnt যিদ বেলন ei রকম আেরকটা 
পাoয়া যােব িকনা, তখনi বুঝেত হেব িকছু েগালমাল আেছ। িকnt আtারাম তাঁেক িকছু িদেলo তাঁর েকান েহলেদাল হেব না, না 
িদেলo িতিন মনঃkNু হেবন না। কারণ িতিন আtােতi তৃp, আtােতi pীত, আtােতi সnt । 
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ৈনব তs কেৃতনােথর্া নাকেৃতেনহ ক ন। ন চাs সবর্ভেূতষু কি দথর্বয্পা য়ঃ।।১৮।। 

 ei ধরেণর আtারাম পুrেষর কতর্বয্ কমর্ বেল িকছু থােক না। িনেজ েথেক িকছু করেলo তাঁেদর না েকান পূণয্ হয়, না 
েকান পাপ হয়, আবার িকছু না করেলo েকান রকেমর পাপ বা পূণয্ হয় না। aথর্বয্পা য়ঃ, েকান কােজ েয aথর্ িসিd হয় তার কথা 
বলা হে , eকটা কমর্ করেল eকটা ফল পাoয়া যায়, eটা হে  aথর্ িসিd। েযমন চাকির করেল মােসর েশেষ মাiেন পাে , eটা 
হে  aথর্বয্াপা য়ঃ। ei ধরেণর িkয়ােত তাঁেদর েকান আকষর্ণ থােক না। শরীর েযটা ধারণ হেয় আেছ তার জn যতটুk দরকার 
ততটkুi নড়াচড়া, েসটাo চেল েগেল তার জn তাঁর িকছুi আেস যায় না। ei কথা বেল ভগবান aজুর্েনর জn বলেছন – 
 

তsাদসkঃ সততং কাযর্ং কমর্ সমাচর। aসেkা hাচরn কমর্ পরমােpািত পrুষঃ।।১৯।। 

 aজুর্ন েতামােক িকnt সবর্দা কাজ করেতi হেব, কাজ েযটা করেব েসটা aনাসk হেয় কর। আtতৃp, িযিন আtারাম, তাঁর 
েকান িকছুেতi স l েনi। তুিম যিদ ei রকম আtারােমর মত িবরাট িকছু হেত চাo pথেম েতামােক তsাৎ aসkঃ, aনাসk 
হেয় েতামার কতর্বয্ কমর্ aব i কের েযেত হেব। uেd  হে  িনবৃিt কমর্, তুিম pথেম pবৃিt মূলক কমর্ কর। িনবৃিtেত েয কমর্ 
করা হয় তার ৈবিশ য্ হে  aনাসk। aজুর্ন pথেম বেলিছল আিম িভkা কের an সংsান করব, মােন িনবিৃtমােগর্র কথা বেলিছল, 
িকnt aজুর্েনর েসটা পথ নয়। িনবৃিtমাগর্ যিদ েতামার পথ না হয়, যিদ িনবিৃtমােগর্র কমর্ েতামার dারা সmব না হয়, তাহেল তিুম 
anত pবৃিtমােগর্র কমর্ কর, িকnt েকান ভােবi েযন জাগিতক কেমর্ েতামার মন না যায়, যারা আসিk িনেয় কমর্ কের তারাi 
জাগিতক মােগর্র েলাক, eরা হে  িনকৃ । িনবৃিtমােগর্র কমর্ েতামার dারা হেব না, তিুম মেন করছ িনবৃিtমােগর্র কমর্ করেত পারেব, 
িকnt তুিম পারেব না। েকন তিুম পারেব না? যাঁরা ei pবৃিtমােগর্ িন াম কমর্ িদেয়i েমাk লাভ কেরিছেলন, তাঁরাi হে ন ei 
পেথর ে  uদাহরণ – 
  

কমর্ৈণব িহ সংিসিdমািsতা জনকাদয়ঃ। েলাকসংgহেমবািপ সংপ n কতুর্মহর্িস।।২০।। 

 aজুর্েনর মেন p  হেত পাের, ভগবান েয কথাgেলা বলেছন egেলা সব তািttক কথা িকnt বাsেব িক eটা কখন সmব? 
aজুর্েনর মেন যােত েকান সংশয় না হয়, তাi ভগবান iিতহাস েথেক দৃ াn িনেয় eেস বলেছন েয, জনক, a পিত pভৃিত যাঁরা 
রাজিষর্ িছেলন তাঁরা কমর্ কেরi সংিসিd েপেয়িছেলন। যিদ তুিম মেন কর েয, জনক েতা িনেজ jানী িছেলন, িকnt aজুর্ন িতিন jান 
লাভ করার পেরo কাজ কের েগেছন। আর তুিম যিদ মেন কর eঁরা jানী িছেলন না, তাহেলo eনারা কাজ কের কের েসi jানীর 
aবsায় চেল িগেয়িছেলন। েলাকসংgহেমবািপ, মােন েলাকিশkার জn, মাnষেক sপেথ িনেয় যাoয়ার জno jানীরা দৃ াn sাপন 
করার জn, u  ভাব o আদশর্েক মাnেষর সামেন sায়ী ভােব ধের রাখার জn েকান স l না েরেখ কাজ কেরন।   
 
 েলাকসংgহােথর্ কমর্ di ধরেণর েলােকরা কেরন, eকজন যাঁরা আtবুিdেত পুেরাপুির aবিsত, েযমন ঠাkর sামীজী। 
aজুর্নেক ীকৃ  বলেছন, তিুম হ  pারb কেমর্র aধীন, তুিম কেমর্র বnেন পেড় আছ। তুিম যিদ েলাকসংgেহর জn কাজ করেত 
শুr কর, মােন তুিম যিদ িনেজেক েরাল মেডল rেপ েদখােত চাo, তাহেল িকnt তুিম ei সাধারণ জাগিতক িজিনষgেলা েথেক েবেঁচ 
যােব। মূল বkবয্টা হে , aজুর্ন eখন েয aবsায় আেছ, ei aবsায় জগেতর েকান িকছুi িsর থােক না, eক aবsা েথেক 
আেরক aবsােত সব িকছুরi পিরবতর্ন হেয় চেলেছ। eটাi িবjােনর িনয়ম, মেনর sাভািবক গিত নীেচর িদেক যাoয়া। কােঁচর 
gাশটা যিদ মািটেত পেড় যায়, eর হাজারটা টুকেরা হেয় যােব। ঐ হাজারটা টুকেরা িনেজ েথেক েকান িদন আর gাশ হেয় েযেত 
পারেব না। ঐ টুকেরা gিলেক gাশ হoয়ার জn pচুর পির ম করেত হেব। িফিজেkর পিরভাষায় eটােকi বলা হয় eনTিপ, eকটা 
গাড়ীেক গয্ারেজ দশ বছর েফেল রাখেল গাড়ীটা দশ বছেরর পর িনেজ েথেকi খারাপ হেয় যােব। মাnেষর মেনর aবsাo িঠক ei 
রকমi হয়, মন যিদ কমর্হীন aবsােত েফেল রাখা হয়, তাহেল আেs আেs মনo aেধাগিত pাp হেত হেত খN খN হেয় িবি n 
pাp হেয় যােব। মনেক ei aবsা েথেক বাঁচােত হেল aজুর্ন তিুম েলাকসংgেহর জn কমর্ করেত থাক, তা নাহেল েতামার মনটাo 
িছটেক েবিরেয় যােব। েলােকর জn েরাল মেডল ৈতরী কর িনেজেক। িক েরাল মেডল? কমর্েযাগ। তাহেল েতামার মেনর আর 
িবভাজন হেয় যােব না। aপরেক তিুম িকছু িশkা েদoয়ার জn কাজ কর। aেনেক বলেব েয তুিম িনেজ িক িকছু িশেখছ েয 
aপরেক িশkা েদেব? না, eখােন তা বলেছ না, aপরেক িশkা েদoয়াটােক যখন যj rেপ িনেয় িনে , সাধনা rেপ িনেয় িনে , 
তখন িকnt তার sাভািবক ভােবi unিত হেব। bাhেদর ঠাkর েযটা বলেছন েসটা an aেথর্ িতিন বলেছন, েসখােন েয িশkা িদে  
েস বলেছ, আিম gr, আিম যা বলিছ েতামরা েশান। তখন িকnt িনেজর িকছু uপলিb বা jান না থাকেল েকu শুনেব না, শুনেলo 
ধারণা করেত পারেব না, dিদন পের ভুেল যােব। আিম যখন কাuেক গীতার কথা বলিছ, তখন আিমo জািন গীতার jান আিম 
পুেরাপুির আয়t করেত পািরিন, িকnt আিম মেন করিছ eটা আমার যj, eটাi আমার সাধনা, তখন িকnt আমার মন unিতর িদেক 
যােব, eকিদe আমার চচর্াo হে  আবার িকছু েলােকর uপকারo হে ।  
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 ঠাkর খুব snর eকটা গl বলেছন – eক ভাগবেতর পিNত eক রাজােক ভাগবত েশানাত। িকছুkণ ভাগবত শুিনেয় 
পিNত রাজােক িজেjস করেতন – িক রাজামশাi, িকছু বুঝেলন? রাজা বলত – আেগ তিুম েবাঝ। পিNত েরাজ বািড়েত eেস ভােব 
– রাজা েকন বলেলন ‘আেগ তুিম েবাঝ’। ei রকম ভাবেত ভাবেত eকিদন তার সব পির ার হেয় েগল। মাnষ যখন uপেদশ 
েদoয়া, বkৃতা েদoয়া, িশkা েদoয়া ei কাজ gেলােক পূেজা rেপ, যj rেপ কের তখন তার unিত হেত থােক। িকnt যিদ মেন 
কের eরা সব মুখর্, eেদরেক িশkা িদেয় মাnষ করেত হেব, ঐখােনi তার সবর্নাশ হেয় েগল, সব unিত ঐখােনi েথেম েগল। 
aজুর্ন তুিম হে  জগেতর eকজন ে  পুrষ, েতামােক েদেখi েলােক িশখেব – 
 

যদ্ যদাচরিত ে stেদেবতেরা জনঃ। স যৎ pমাণং krেত েলাকsদnবতর্েত।।২১।। 

 ে  পুrষ েয রকম আচরণ কেরন, সাধারণ মাnষ েসi ধরেণর আচরণেকi anকরণ কের oপের uঠেত েচ া কের। ে  
পুrেষর আচরণটাi pমাণ, তাঁরা েযটাi করেবন েসটাi সাধারেণর কােছ pমাণsrপ। ঠাkর বলেছন – আিম যিদ দাঁিড়েয় psাব 
কির েতারা তাহেল ঘুের ঘুের psাব করিব। gােমর চাষারা জিমদার বািড়েত eেসেছ েভাজ েখেত। তােদরেক িজেjস করা হে  – 
েতামরা আমড়ার amল খােব িক? তখন চাষারা বলেছ – বাবুরা িক েখেয়েছন, বাবুরা েযকােল েখেয়েছন তাহেল aব i ভােলা 
হেব। িশশুরাo বড়েদরেক েদেখi েশেখ। যারা িনয়িমত শাst aধয্য়ণ করেছন, ধেমর্র পেথ চেলন, তাঁেদর আচরেণ যিদ েকান trিট 
থােক তাহেল সমােজর খুব kিত হেয় যায়। eরপর ভগবান িনেজর কথা বেল aজুর্নেক বলেছন –  
 

ন েম পাথর্ািs কতর্বয্ং িtষ ুেলােকষু িক ন। নানবাpমবাpবয্ং বতর্ eব চ কমর্িণ।।২২।। 

 aজুর্ন, ei জগেত আমার েকান কতর্বয্ েনi আর ei জগেত eমন িকছু েনi েযটা আিম চাiেল েপেত পািরনা, aথচ 
েকান িজিনেষর pিতi আমার sৃহা েনi। ীকৃে র dেটা kমতা – eমন িকছু ei জগেত েনi েযটা ীকৃ  েপেত চাiেছন িকnt 
িতিন েপেত পারেবন না। আিম ঈ র, আমার kমতা আেছ যখন েযটা চাiব েসটােকi আিম েপেত পাির। আর িdতীয় kমতা – 
আমার েকান িকছুর pিত আসিk েনi। an িদেক আমার েকান কতর্বয্o েনi। সারা জগেতর মাnষ ei dেটার জni কাজ কের, 
eক, েস িকছু েপেত চাiেছ, কাজ না করেল েস েসi িজিনষ পােব না, আর কতর্েবয্র জn কাজ কের যাে । িকnt ীকৃ  কাজ না 
কের iে  করেলi সব িকছু ঘের বেস েপেয় েযেত পােরন, আর তাঁর েকান কতর্বয্o েনi, তা সেtto িতিন বলেছন আিম eক মুhতর্ 
বেস থািক না, কাজ কেরi যাি । আিম যিদ eক মhুেতর্র জn কাজ বn কের িদi তাহেল িক হেব? 
 

যিদ hহং ন বেতর্য়ং জাত ুকমর্ণয্তিndতঃ। মম বt র্াnবতর্েn মn াঃ পাথর্ সবর্শঃ।।২৩।। 

 আিম যিদ eক মুhতর্ কাজ না কির তেব সমs জগৎ টকুেরা টুকেরা হেয় িছটেক েবিরেয় যােব, জগৎ ংস হেয় যােব। মম 
বtর্াnবতর্েn মn াঃ, পুেরা জীব জগৎ আমােকi anসরণ কের। ei জগৎ ভগবােনর সৃি , ভগবান ei সিৃ েক ন  হেত েদেবন 
না। s া কখনi তার সৃি েক ন  হেত েদয় না। সnান যতi িবপেথ চেল যাক, মা কখনi সnােনর িবনাশ চাiেব না, মা সnানেক 
sপেথ িফিরেয় আনবার জn আpাণ েচ া চািলেয় যােব। ভগবান িক কেরন? pেতয্কটা িজিনষেক ধমর্ িদেয় ধের রােখন, ধমর্ শেbর 
aথর্i হে  ধারণ করা। মাnষ ছাড়া ei জগেতর বািক যা িকছু আেছ েকui িনেজর ধমর্েক তয্াগ কের না, সব সময় িনেজর ধেমর্ 
aবিsত থােক। eকমাt মাnষi িনেজর ধমর্েক েছেড় েদয়। পশুেদর মধয্ েথেক যখন তার ধমর্টা সের যায় তখন েসi পশু পাগল 
হেয় যায়, েযমন বাঘ যখন মাnষেখেকা হেয় যায়, তখন িশকারীরা িগেয় বাঘটােক েমের েফেল। বাঘ যখন েগায়াল ঘর েথেক গr 
তেুল িনেয় যায়, তখন িকnt ei িনেয় মাnষ েবিশ uিdg হেয় েচচঁােমিচ কের না, িকnt বাঘ যখন মাnষ মারেত শুr কের তখন 
বুঝেত হেব েয বাঘ তার ধমর্ েছেড় িদেয়েছ। তখন িজম করেবেটর মত েলাকেক ডাকা হয়। মাnেষর েkেt ধমর্েক েছেড় েদoয়া খুব 
সহজ। েয েকান িজিনষ যিদ তার ধমর্েক েছেড় েদয়, ধমর্েক েছেড় িদেয় যিদ aধেমর্র বৃিd হেয় যায়, তখন ভগবান যিদ েদেখন েয 
আমার সৃি েক আর ধেমর্ ধের রাখা যাে  না, িতিন তখন জগেতর নাশ কের েদন। ভগবান েয সৃি  কেরন েসখােন িতিন কখনi 
aধেমর্র বৃিd হেত েদবন না। ভাত রাnা করেত িগেয় যিদ ভাতটা পুেড় যায়, তখন িক করেব, েসi ভাতেতা আর কাuেক েদoয়া 
যােব না িনেজo েখেত পারেব না, aগতয্া ভাতটােক েফেল িদেত হেব। িকnt েকu িক চাiেব ভাতটা েফেল িদেত? কখনi চাiেব 
না, িকnt সাবধান থাকেত হয় যােত কখন ভাত না পুেড় যায়। ভগবানo খুব সাবধান থােকন।  
 
 ধমর্েক পুেরাপিুর েছেড় েদoয়া আর জগতেক িবনােশর িদেক েঠেল েদoয়ার আেগ ভগবান মােঝ মােঝ ধেমর্র pবtর্ক rেপ 
eেস ধমর্টােক আবার িনেজর জায়গায় িঠক কের ধমর্েক pবtর্ন কের েদন, ধমর্ িকভােব চলেব েদিখেয় িদেয় যান। ীরামচnd আর 
ীকৃে র সময় েগাটা েদশ জুেড় খুব anায় aনাচাের aধমর্ pচN ভােব মাথা চাড়া িদেয় uেঠিছল তখন eনারা eেস েসটােক বn 

কের সমg মানব জািতর জn eকটা sিনিদর্  নতনু পেথর িদশা িঠক কের িদেয় েগেলন। ীরামকৃে র সময় ভগবান েদখেলন েয 
pচN েভােগর যুগ আসেছ তাi কািমনী-কা ন তয্ােগর আদশর্েক sািপত করার জn তাঁেক aবতরণ করেত হেয়িছল। কািমনী-কা ন 
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তয্ােগর পথ না েদখােল মাnেষর েযটা sাভািবক pবৃিt েভােগর িদেক রেয়েছ েসটাi মাnষেক শুধু মাt েভােগর িদেক েটেন িনেয় 
েশষ কের েদেব। ভগবান eেস eকটা পথ েদিখেয় বেল িদেলন কািমনী-কা ন তয্াগi হে  েতামার বাঁচার পথ। eর পেরo মাnষ 
যিদ কািমনী-কা নেক িনেয়i থােক তখন ভগবান েদখেবন েয eেদর িবনাশ না করা ছাড়া আর েকান uপায় েনi। ীকৃ  েযমন 
িনেজর যdবংেশর িবনাশ কের িদেয়িছেলন। ীরামচnd েতা asরেদর নাশ করেলন, আর ীকৃ  িনেজর েলােকেদর, dেযর্াধনo তাঁর 
িনেজর েলাক, যুিধি র aজুর্ন eরাo িনেজর েলাক, িকnt েকান পথ েনi, সব কটােকi েশষ কের িদেলন। তিুম eমন aধেমর্ চেল 
েগছ eখান েথেক েতামােক ধেমর্ িফিরেয় আনা aসmব, েতামার িবনাশi ধমর্েক বাচঁানর eকমাt পথ। ীরামকৃ  কািমনী-কা ন 
তয্ােগর কথা বেল aধমর্েক বাঁচাবার জn েভােগর মেধয্ ডুেব েযেত িনেষধ কের েগেছন। eখন মাnষ যিদ েসi ভােব না চেল 
eরপর হয়েতা কিl aবতার হেয় eেস িতিন িনেজর সৃি টােকi িবনাশ কের িদেয় যােবন। িকnt ভগবান িনেজর সৃি র িবনাশ হেয় 
যাক eটা সহেজ চান না, েসiজn বলেছন মম বtর্াnবতর্েn মn াঃ, মাnষ আমােকi anসরণ কের, তাi আমােক কাজ করেত 
হয়। আিম যিদ কাজ না কির তাহেল আর িক হেব – 
 

uৎসীেদয়িুরেম েলাকা ন kযর্াং কমর্ েচদহm । স রs চ কতর্া sামপুহnািমমাঃ pজাঃ।।২৪।। 

 আিম যিদ কাজ না কির তাহেল সব েলাক uৎসেn চেল যােব। আর ei যত pজাkল রেয়েছ সবার মেধয্ বণর্স র eেস 
যােব, আলাদা আলাদা কের েকান িকছুর পিরচয় থাকেব না, pেতয্েকi তােদর িনজs sকীয়তােক হািরেয় েফলেব। eর ফেল 
সমােজর, েদেশর, জািতর সমs িকছুর িsিতশীলতা িবি n হেয় aরাজকতা হেয় যােব। বণর্স র যখন হয় তখন সমােজর েয 
িsিতশীলতা, sরkা egেলা aেনক আেগi ন  হেয় যায়। শাst aধয্য়েণর জn শাstj পিNত পাoয়া যােব না, যুd করার জn 
kিtয় থাকেব না, ঘরেদাড় পির ার েলাক পাoয়া যােব না, রাsাঘাট সাফsতেরা করার েকান েলাক থাকেব না, সবাi চাiেব ঘের 
বেস বেস কmুয্টার চািলেয় কটা টাকা িকভােব কািমেয় েনoয়া যায়। টাকা আয় কের আরo যােত ভােলা কের িনেজi শুধু েভাগ 
করেত পার েসi েচ াi কের যােব, েকান দানধয্ান করেব না।  
 
 ভারেতর িকছু িকছু পিরবার eখেনা যারা িনজেদর eকটা িবিভn িবেশষ ধরেণর িশl কেমর্র মেধয্ জিড়েয় েরেখেছন 
তােদর িনেয়  uiিলয়ম গয্াবিলন্টন নােম eকজন িবেদিশ ‘লাiম লাiনs ’ নােম eকটা খুব snর বi িলেখেছন। দিkণ ভারেতর 
ei রকম eক পিরবােরর কথা uেlখ কের বলেছন যারা বh pাচীন কাল েথেক, রাজােদর আমল েথেক কাঁসার মিুতর্ ৈতরী কের 
আসেছন। ei ধরেণর মুিতর্ ভারেত আর েকu ৈতরী করেত পাের না। িক ভােব ei মুিতর্gেলা ৈতরী করা হয় তার খুব snর বণর্না 
আেছ। েসখােন িতিন েদখাে ন িকভােব মুিতর্র েচােখর পাপিড়টা েখালা হয়, তখন মিুতর্ gেলােত েযন pাণ েদoয়া হল। বলেছন েয, 
েকান মুিতর্ বানােত হেল ছ’মাস আেগ aডর্ার িদেত হেব, ছ’মােসর আেগ েকান aডর্ারi েনেব না। আবার aডর্ার েদoয়ার ছ’মাস 
পের ঐ মুিতর্ বানােনার কাজ শুr হেব, aথচ তােদর প াশ েথেক ষাট জন েলাক pিতিদন লাগাতার কাজ কের যাে ন। েয 
িডজাiেনর মিুতর্ আিম বানােত চাiিছ, েসi িডজাiন িদেল eরা pথেম ঐ িডজাiেনর eকটা েমােমর মুিতর্ ৈতরী করেব। oেদর েয 
আসল িশlী, েস েমাম িদেয় aতয্n dার সে  আেগ মুিতর্টা বািনেয় েদেব। যখন মিুতর্টােক পুেরা আকার িদেয় িদল, েকাথাo আর 
েকান রকেমর খুঁত েনi, eেদর েলাকালেয়র কােছর নদীেত eক িবেশষ ধরেণর মািট আেছ, ঐ মািট িদেয় েমােমর মিুতর্র সারা গােয় 
eকটা পাতলা আsরণ িদেয় েদয়। েভজা মািটটা সmূণর্ ভােব শুিকেয় যাবার পর ঐ মিুতর্টার ছাঁচ ৈতরী করার জn eবার আgেন 
ঢুিকেয় েদয়, আর ঐ মুিতর্র পােয়র কােছ eকটা েছাT ফুঁেটা েরেখ েদয়। আgেন িদেতi েমামটা গেল েসi ফুেঁটা িদেয় েবিরেয় েগল। 
eর পের ঐ ফুঁেটা িদেয় গলান েপতল ঢালেত থােক। িকছুkেণর মেধয্i গলান েপতল জেম যায়। eকটা িনিদর্  সমেয়র পর মািটর 
ঐ আsরণটা েযটা পুেড় শk হেয় িগেয়িছল, েসটােক আেs আেs ভাঙেত থােক। তার মােন েমামটাo চেল েগল, মািটর আsরণটাo 
খেস েগল। েকান কারেণ যিদ েপতেলর ঐ মিুতর্টা িডজাiন মািফক না হয়, eকটু যিদ eিদক েসিদক হয়, তাহেল আবার েসi eকi 
পdিতেত বানােত থাকেব। িকnt eরা eতi sদk েয ei ধরেণর েগালমাল সাধারণত হয় না। eর পর িবিভn মুিতর্র িফিনিশং eর 
কােজ িবিভn sের িবিভn কািরগর কাজ কের। 
 
 েসখােন েলখক খুব snর িলখেছন, েয ভdেলাক eর pধান কািরগর, eটাi তােদর বংশ পরmরা িশl কমর্। বলেছন 
তার েছেলর ei িশl কেমর্ েকান রকম আgহ েনi, েস কmুয্টার িনেয় পড়ােশানা করেছ। তার েয ভাiেপা, েসi eকমাt কােজ 
eেলা, িকnt আসার পের তার আবার মাথায় eেলা িকভােব iন্টারেনেটর মাধয্েম িবেদেশ িবkী কের েমাটা টাকা আয় করেত পাের। 
ভdেলাক খুব আফেশাস কের বলিছেলন েয, আমােদর পেরর pজেnর কাrরi মিুতর্ বানােনার িদেক েকান আgহ েনi, eরা 
iন্টারেনেটর মাধয্েম aডর্ার েনেব, িবkী কত ভােব করা যােব ei সব িনেয়i েবিশ মাথা বয্াথা, িকnt মুিতর্ েক বানােব ei িনেয় 
েকান িচnা ভাবনা েনi। ভdেলাক বলেছন, আমার pজেnর বলেত েগেল আিমi েশষ বয্িk েয ei িশl কমর্ সmেn aিভjতা 
aজর্ন কেরিছ, আমার পের েক েদখেব eটাi eখন pধান িচnার িবষয়। aথচ ei ভdেলাক, িযিন eখনo মিুতর্ বািনেয় যাে ন 
িতিন িবরাট u  িশিkত আর খবু বড়েলাক। িকnt বলেছন ei িশlটাi eখন ন  হেয় েযেত বেসেছ।  
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 ei কথাi গীতােত ীকৃ  বলেছন, স রs চ কতর্া, bাhেণর েছেল েস eখন িশেখ িনেয়েছ কmুয্টার, কmুয্টার িশেখ 
পড়েছ িবজেনস ময্ােনজেমন্ট, তার েভতের পািরবািরক সংsার eকিদেক bাhেণর, an িদেক েস কাজ িনেয় িনে  ৈবে র। না 
থাকল ঐিদককার না থাকল eiিদককার, eiটাi হেয় যাে  বণর্স র। eর ফেল সমােজর িsিতশীলতা পুেরাপুির েভে  পড়েছ। 
েসiজn ভগবান মােঝ মােঝ িনেজ sয়ং aবতরণ কের ei aবsাটােক আবার িঠক পেথ চািলত কের েদন।  
 

সkাঃ কমর্ণয্িবdাংেসা যথা kবর্িn ভারত। kযর্ািddাংsথাসkি কীষুর্েলর্াকসংgহm ।।২৫।। 

 িবষয়ীরা েযমন কেমর্র pিত আসk হয়, কমর্ফেলর pিত েযমন আসিkপূণর্ মন িনেয় কমর্ কের, েহ aজুর্ন তুিমo eেদর 
মত িঠক েসiভােবi কমর্ কর িকnt aনাসk হেয়। মােন কােজর pিত তুিমo আসিk েদখাo, eমন ভােব কর েযন তুিম পরীkায় 
পাশ করেত যা । েছেলরা েযমন পরীkায় ভােলা েরজাl করার জn রাতিদন পড়ােশানা কের pstিত েনয়, েলােকরা েযমন নাম-
যশ পাবার জn জান লািগেয় িদেয় কাজ কের, তুিমo িঠক েসiভােব কাজ করেত থাক। তারা আসk হেয় কের আর তুিম েসi 
কমর্i aনাসk হেয় করেব, eiটাi শুধু তফাৎ। তিুম যিদ eiভােব কাজ কর তােত েলাকসংgহ হেব, সবাi েতামার ei কেমর্াদয্ম 
েদেখ েpরণা পােব, aজুর্ন eকজন ে  পুrষ হেয় যখন eেতা খাটেছ, তাহেল আিমo খাটেবা। sামীজী বলেছন, আিম eত পির ম 
কের মখু িদেয় রk তেুল েফলিছ, েতারাo খাট। ঠাkর বলেছন, আিম েষাল টাং কেরিছ, েতারা anত eক টাং কর। egেলা সবi 
হে  েলাকসংgেহর জn। যিদ ঠাkর, sামীজী কাজ না করেতন তাহেল eরাo বলত েয আিম েকন কাজ করব। সnয্াসীেদর মেধয্ 
eক সময় ei িনেয় aেনক িবতকর্ o সমsা হেয়িছল, হির মহারাজ, লাটু মহারাজরা েতা কাজ করেতন না, আিম েকন কাজ করব।  
 
 েসiজn ীকৃ  aজুর্নেক বলেছন, তুিম ei ভােব িভkা বৃিt aবলmন করার স l তয্াগ কর, আমার েকান িকছুi 
পাoয়ার েনi, আমার েকান কতর্বয্ েনi, তা সেtto আিম িনেজo eক মhুতর্ কাজ ছাড়া থািক না, মাnেষর ম েলর জn, যােত ei 
জগতটা িsিতশীল থােক, েসiজn আিম কাজ কির। তুিম েলাকসংgেহর জn কর, eটা আমার কাজ নয়, ঠাkেরর কাজ, ঈ েরর 
কাজ েভেব কর।  তার মােন, তিুম যিদ িনেজেক কাঁচা েলাক মেন কর তাহেলo েতামােক কাজ করেত হেব, তুিম যিদ িনেজেক পূণর্ 
jানী মেন কর তাহেলo েতামােক কাজ করেত হেব, আর যিদ তুিম aধর্ কাঁচা মেন কর তাo েতামােক কাজ করেত হেব। কাজ 
ছাড়া eক মুhতর্o থাকেব না, তুিম ে  পুrষ, েলাকেদর িশkা েদoয়ার জn েতামােক aব i কাজ করেত হেব। েদশ, সমাজ, 
জািতর কােছ আদশর্ sাপেনর জn কাজ কর।  

 ৮i আগs ২০১০ 

  eর আেগর ে ােক বলা হল, যাঁরা jানী পুrষ, যাঁরা সব িকছু বুেঝ েগেছন তাঁেদরেকo কাজ করেত হেব। েকন কাজ 
করেবন? যারা ajানী, যারা িকছু েবােঝ না বা জােননা, তােদর কােছ দৃ াn sাপেনর জn। jানীরা েয শুধু তােদর েদখােনার 
জni কাজ করেব তা নয়, বলেছন ajানীরা েযমন আসk হেয় কাজ কের, jানীরাo eকi ভােব কাজ কেরন িকnt েস কােজর 
মেধয্ েকান রকম আসিk থােক না, jানীেদর কাজ করা েদেখi েলােকরা আgহ o uৎসাহ িনেয় কাজ করেব।  
 
 আমরা সবাi িতনেট gেণর dারা সমিnত, eর মেধয্ তেমাgেণর লkণ হে  আলs, রেজাgেণর লkণ কমর্ চা লয্, আর 
সttgেণ মনটা শাn aবsায় চেল যায়। আমােদর uেd  হে  ei িতনেট gেণর পাের যাoয়া। িতনেট gেণর পাের েযেত হেল 
আমােক আেগ সttgেণর aিধকারী হেত হেব, সttgেণ আসার আেগ আমার মেধয্ রেজাgণেক জাগােত হেব। রেজাgণ না হেল 
সttgেণর aিধকারী কখনi হেব না। েসiজni বলা হয় আেগ তেমাgণ েথেক েবিরেয় eেস কােজর মেধয্ িনেজেক িনেয়ািজত কের 
রেজাgেণর aিধকারী হেত হেব। সাধারণ েলাক যিদ কাজ না কের তাহেল eরা েঘার তেমােত ডুেব যায়। সাধু সnয্াসীরাo যিদ 
কােজর মেধয্ িনেজেদর বয্s না রােখ তাহেল তােদরেকo েঘার তেমাgণ gাস কের েনয়। sামীজীর জীবেন eকটা ঘটনা আেছ 
eকবার hিষেকেশ িগেয় েদেখন িদেনর েবলায় dপুর বােরাটার সময় eক সাধু েরােদর মেধয্ কmল মুিড় িদেয় েজার নাক ডাকেছ। 
sামীজী েদেখ pচN েরেগ িগেয় বলেছন ‘েদ বয্াটােক লা েল জুেত’। eকটা বয়স হেয় যাoয়ার পর কাজ না করাটা আলাদা 
বয্াপার, িকnt পঁিচশ িতিরশ বছেরর সাধু eখনi েকান কাজ না কের চুপচাপ বেস আেছ, eটােক েকান ভােবi p য় েদoয়া হয় না।  
 
 আমােদর ভারেতর আেরকিট বড় সমsা হে  েয, েয আtjােনর কথা সব জায়গায় বলা হে , েসi আtjানেক 
সরাসির aকেমর্র সােথ যুk কের েদoয়া হেয়েছ। eটা িঠকi েয আtjান আর কমর্ কখনi eক সে  চলেত পাের না, পুেরা 
গীতােতo আtjান আর কমর্ eক সে  যায় না। শ রাচাযর্o pিত পেদ পেদ ei কথাi বলেছন। আtjান আর কেমর্র ei 
িবেরাধ সারা ভারেত িবরাট সমsা হেয় দাঁিড়েয়েছ। sামীজীর িশ  sামী কলয্াণানnজী মহারাজ যখন ক েল তপsা করিছেলন, 
িতিন েদেখন eকজন সাধু মতুৃয্শযয্ায় কাতরাে , িকnt তাঁর পােশ েয সাধুিট রেয়েছ েস তার েকান েসবাi করেছ না। েকন করেছন 
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না? েস বলেছ কাজ হে  জ াল আর ei জগত হে  মায়া। তখন sামী কলয্াণানnজী আর sামী িন য়ানnজী ক েল েসবা কাজ 
শুr করেলন। eখন েতা ei েসবামলূক কাজ রামকৃ  মঠ o িমশেনর েদৗলেত সমs জায়গায় ছিড়েয় েগেছ।  
 
 eটা িঠকi েয, সাধক জীবেন কাজ করার aেনক সমsা আেছ। ঠাkরo কথামৃেত ei কথা aেনকবার বলেছন। িকnt েয 
েকান aবsায় কাজ না করার েথেক কাজ করা aেনক ভােলা। ei কথাi গীতা বাের বাের বলেছ। েসiজn aেনেকi বেলন েয 
গীতা কমর্েযােগর িশkা িদে । িকnt েসi aেথর্ গীতা িকnt কমর্েযােগর িশkা িদে  না, গীতার মলূ বkবয্ হে  েতামার ei 
জীবেনর eকমাt uেd  হে  মুিk। গীতা আবার eটাo বলেছ েয, আtjান না হoয়া পযর্n মুিk হেব না, তিুম েক, eটা েজেন 
েগেলi তিুম মুk। িকnt আtjান সবার জn নয়। েবিশর ভাগ মাnষi আtjােনর জn pstতi নয়। eখােন িকnt সাধারণ েলােকর 
কথা বলা হে  না, যারা সাধক জীবেন eস ধমর্ o আধয্ািtক জীবন যাপন করেত চাiেছ, তােদর কথাi বলা হে । েবিশর ভাগ 
সাধকi আtjােনর জn pstত নয়। েসiজn বলেছ তুিম কাজ করেত থাক। sামীজী বলেছন – সnয্াসীর sধমর্ হে  েসবা। eখন 
sধমর্ িজিনষটা িক? যারা গৃহী তােদর িনেষধ করা হেলo তারা dেটা পয়সা েরাজগার করেবi। গৃহীেদর বারণ করা হেলo েস 
পিরবাের বu, েছেলেমেয়র জn পির ম করেবi। বলেত েগেল eটাi গৃহীেদর sধমর্। eবার বাকী েয সময়টা েবঁেচ আেছ েস 
সময়টােত েসবা কাজ কrক। sামীজী েয েসবাকােজর মাধয্েম কমর্েযােগর pবতর্ন করেলন ei কারেণi িতিন করেলন। sামীজী েতা 
বলেত পারেতন – তিুম sধমর্ পালন কের েতামার ঘর পিরবােরর েদখােশানা কর, িকnt sামীজী না বলেলo ei sধমর্ গহৃীরা সব 
সময়i করেব। িকn ঘরবািড়র কাজ করার পরo গৃহীেদর aেনক সময় থােক, েসi সময়টুk যিদ েসবামূলক কাজ কের তখন েসটাi 
সে  সে  তােক sধেমর্র u তম আদেশর্ েপৗঁেছ েদেব। েসiজn sামীজী েসবােযাগ িনেয় eেলন। েসবামূলক করেল েভতেরর ময়লা 
gেলা পির ার হেয় hদেয়র সমs রকেমর স ীণর্তা দরূ হেয় মাnেষর বয্িkttেক pসািরত কের েদেব। েসবার মাধয্েম িনেজর kdু 
বয্িktেক সমি র সােথ যুk হেয় িনেজেক সবার সােথ জুেড় েদoয়া যায়। 
 

ন বুিdেভদং জনেয়দjানাং কমর্সি নাm । েজাষেয়ৎ সবর্কমর্ািণ িবdাn যkুঃ সমাচরn ।।২৬।। 

 যারা সাধারণ মাnষ তােদর কখন বুিdেভদ করেত েনi। বুিdেভদ হে , সাধারণ মাnষ বা ajানীরা কতকgিল ধারণােক 
আঁকেড় ধের েবঁেচ আেছ, hট্  কের eকিদেনi েসi ধারণাgিলেক েভে  েদoয়াটােক বলা হে  বুিdেভদ। ajানীেদর কখন বুিdেভদ 
করেত েনi। েজাষেয়ৎ সবর্কমর্ািণ, েস যা িকছু কাজ করেছ, jানীo িঠক েসi ভােব তার সােথ কাজ করেত েনেম পড়েব। েসখান 
েথেক আেs আেs তােক uপের িনেয় আসেত হয়। eখােন যিদo কমর্েযাগ pসে  িনেয় আেলাচনা করা হে , িকnt গীতার ei 
ে াকিট pেতয্ক েkেti, pেতয্কিট জীবেনi pেযাজয্ হেব। uপেদশ েদoয়া যােদর aভয্াস আেছ, যিদo uপেদশ িদেত সবারi 
ভােলা লােগ, তাহেল তােদর ei ে াকিটেক সব সময় মাথায় বিসেয় িনেয় uপেদশ িদেত হেব। sামীজী ভােলা আচােযর্র লkেণর 
বণর্না িদেত িগেয় বলেছন, ে  আচাযর্ িশ  েযখােন পেড় আেছ আেগ িনেজ েসখােন েনেম আেসন, েসখােন েনেম আেগ িশে র 
হাত ধের, তারপর ধীের ধীের তােক uপেরর িদেক িনেয় আসেত থােকন। আর pথম িদেনi েয আচাযর্ িশ েক বেল িদল, তুিম 
eতিদন যাবৎ িকছু িশেখ eেসছ সবটাi ভুল, তখনi েবাঝা যােব েয ei আচােযর্র যারা িশ  তােদর কপাল মn। eকটা kাশ 
oয়ান/টুেয়র বা ােকo যখন িকছু েশখােত যােব েসখােনo ei ে াকটা pেযাজয্ হেব।  
 
 aেনেকi িহরণ ময্ািkেনর নাম শুেন থাকেবন, িযিন েমিশনগান আিব ার কেরিছেলন। িহরণ ময্ািkন আসেল খুব ভােলা 
মাnষ িছেলন। পের যখন েদখেলন ei েমিশনগােনর সাহােযয্ মাnষেক িনিবর্চাের মারা হে , তখন িতিন pায়i dঃখ কের আফেশাষ 
করেতন, েকন েয আিম ei েমিশনগােনর মত eকটা জঘn মারণাst আিব ার করেত েগলাম। uিন িনেজ eকজন খুব বড় িবjানী 
হoয়া সেtto িতিন িকnt খয্ািতর েসi রকম u  পযর্ােয় েযেত পােরিন। েছাট খােটা aেনক িজিনষ িতিন আিব ার কেরিছেলন। 
oনার stী িছেলন খুবi ধমর্পরায়ণ ী ান মিহলা। sামীজীর সােথo ei ময্ািkন পিরবােরর েদখা হেয়িছল। িহরণ ময্ািkন sামীজীেক 
েদেখ খুব anpািণতo হেয়িছেলন। ময্ািkনেদর বািড়েত sামীজী খাoয়া দাoয়াo কেরিছেলন। oনার েছেল পের তার বাবার জীবনী 
িলেখিছেলন। েছেলo পের খুব নাম কেরিছল, িকnt বাবার মত aত িবখয্াত হয়িন। 
 
 িহরণ ময্ািkেনর ei েছেল েছাটেবলায়, যখন তার ছয় সাত বছর বয়স eকিদন eক েদাকােন েগেছ, িগেয় েদেখ েসi 
েদাকানদােরর েপাষা kkর খুব snর ফুটফুেট কেয়কটা বা া িদেয়েছ। kkরটার eকটা ধব্ ধেব সাদা বা ােক েছেলর খুব পছn 
হেয়েছ। েদাকানদারেক বলেছ – ei বা াটা আমােক েদেব? eটার কত দাম হেব? েছাট িশশু aত িকছু েবােঝo না। েদাকানদার 
বলেছ – hাঁ, আিম েতামােক িবkী করব, eর দাম eক ডলার, িকnt েসi eকিট ডলােরর dিদেকi মাথা থাকেত হেব। মােন 
ডলােরর dিদেক েহড, েটল েনi। আসেল েদাকানদােরর ঐ kkেরর বা াটা িবkী করবার eেকবােরi iে  েনi। বা াটােক 
কািটেয় েদবার জn ঐ রকম কথা বেলেছ।  
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 েছেল েতা আনেn খুব uেtিজত হেয় েগেছ। যাক, eকিট েতা ডলার, আর dিদেকi েহড ঐ রকম eকটা ডলার িন য় 
কখনo না কখন পাoয়া যােব। বািড়েত মােক িগেয় বেলেছ, মা, আমােক eকটা ডলার েদেব যার dিদেক মাথা আেছ। মা েছেলেক 
খুব বেক িদেয়েছ। েছেলর খুব মন খারাপ হেয় েগেছ। সেnয্ েবলা বাবা কাজ েথেক বািড়েত eেসেছন, েছেল িগেয় বাবােক ধেরেছ, 
বাবা eক ডলােরর eকটা কেয়ন হেব যার dিদেক মাথা আেছ, মা বেলেছ oরকম কেয়ন নািক হয় না। বাবা েছেলেক বলেছন – মা 
িঠক জােন না, আ া েদখিছ। বেল িতিন পেকেট হাতেড় খুচেরা পয়সা gেলা িনেয় eেস েদখেছন oর মেধয্ ঐ রকম েকান কেয়ন 
আেছ িকনা। েদেখ েটেখ েছেলেক বলেলন, eখন ei যা খুচেরা কেয়ন আেছ eর মেধয্ েতা েনi, আ া কালেক আিম েদখব 
পাoয়া যায় িকনা।  
 
 পেরর িদন বাবা আবার কাজ েথেক সেnয্েবলা বািড়েত eেসেছন। েছেল েতা সারা িদন না ঘুিমেয়, না েখেয় কািটেয়েছ, 
oর মাথায় খািল kkেরর বা াটা ঘরুেছ। বাবােক িগেয় আবার ধেরেছ, বাবা েপেয়ছ। বাবা – o, o, েদখিছ েদখিছ। আবার পেকট 
েথেক খুচেরা পয়সা gেলা ঘাটেত লাগেলন, ঘাটেত ঘাটেত হঠাৎ বলেলন, ei েতা eর মেধয্ eকটা কেয়ন রেয়েছ েদখিছ যার 
dিদেকi মাথা। েছেলেক আর েক পায়, আনেn লাফােত আরm কেরেছ। তারপর বাবা আর েছেল dজেন িমেল েগেছ েদাকােন, 
েদাকােন িগেয় েদাকানদারেক েছেল বলেছ – ei েয dিদেক মাথাoয়ালা eক ডলার িনেয় eেসিছ। েদাকানদার হােত কেয়নটা িনেয় 
dিদেক uেlপােl েদেখ িনেজর েচাখেকi িব াস করেত পারেছ না, সিতয্i eকটা ডলার যার dিদেকi মাথা। েদাকানদার তখন 
িহরন ময্ািkনেক বলেছ, ei kkরটােতা িবkীর জn রাখা হয়িন। িহরন ময্ািkন খুব েরেগ েগেছ, আপিন েকন ei ধরেণর মজা 
করেত েগেলন, পির ার বেল িদেত পারেতন েয eটা িবkী করব না। েদাকানদার kমাটমা চাiল, kkরটা আর পাoয়া হল না। 
বা াটাo বাবার সােথ েফরত চেল eেসেছ।  
 
 ei েছেল বড় হেয় বাবার জীবনী িলখেত িগেয় বলেছন, বাবা বা ার মনটােক ভাঙেবন না। বাবা িছেলন আসেল 
iি িনয়ার, িতিন dেটা কেয়নেক িনেয় েলদ েমিশন িদেয় মাঝখান িদেয় িচেড়েছন, আর েমটািলক যু্ড িদেয় dেটা মাথােক েসঁেট 
িদেয়েছন। eমন ভােব dেটা কেয়নেক জুেড়েছন েয কাrর kমতা েনi ধরার। ঐভােব জুেড় পেকেট কের িনেয় eেসেছন, িকnt 
eকবারo বলেলন না েয আিম dিদেক মাথাoয়ালা কেয়ন িনেয় eেসিছ। েযi েছেল ধেরেছ তখন – o, o, আ া আ া, তিুম 
বেলিছেল না, আ া েদখিছ আজেক পেকেট পাoয়া যায় িকনা। ei হে  ন বুিdেভদং জনেয়ৎ, বা ােক বা ার িনেজর ঐ aবsা 
েথেক তলুেছন। eরাi হে  িঠক িঠক মহৎ িশkক। িনেজর সnান, িনেজর িশ েক যতkণ ei রকম pিশkণ না েদoয়া হে , 
ততkণ তার েকান unিত হেব না।  
 
 রাজৈনিতক েনতারা সাধারণ গরীব মাnেষর েচতনােক জাgত করার জn aেনক েরভিলuশাির আiিডয়ার কথা বেলন। 
আসেল Revol ut i onary I dea  বেল িকছু হয় না, যারাi বলেছ আিম eকটা Revol ut i onary I dea  িদি , তখন বুঝেত হেব 
িকছু েগালমাল আেছ। েতামার যিদ আiিডয়া েরভিলuশানাির হয় তাহেল েতামােক আেগ oেদর sের েযেত হেব, ঐ sর েথেক oেদর 
তেুল িনেয় আসেত হেব। তার আেগi যিদ রkারিk িবpব কের িদেয় েকান ভােব kমতায় চেল আেস তাহেল েসi kমতা েবিশ 
িদন sায়ী হয় না। eiভােব যত kমতা হsাnর হেয়েছ সব েkেti তার uেlা pিতিkয়া eেদরেকi iিতহােসর পাতা েথেক সিরেয় 
িদেয়েছ। aেনক ug িবpবী েনতারাi পের তােদর ভুলেক sীকার কেরেছন। 
 
 েমঘালয় রাজয্ হে  পুেরা মাতৃতািntক সমাজ, oখােন েছেলরা িবেয়র পর শুর বািড় চেল যায়, মােন ঘরজামাi হেয় 
থােক, আর সnােনর পিরচয় মােয়র নােমi হয়। েচরাপু ী sুেল কলকাতা েথেক কেয়কজন িশkক eেসেছন। eরা eেস ei সব 
েদেখ sুেলর ছাt-ছাtীেদর মাতৃতািntক বয্বsার সমােলাচনা কের uপেদশ িদেত শুr কেরেছন। sুেলর েছেলরা শুেন ঘাবেড় েগেছ। 
িকছু িদন পের েদখা েগেল সব েমেয় কাটাির হােত sুেল eেস বলেছ, কi েসi মাsার েয আমােদর হাজার বছেরর pথােক uেl 
িদেত চাiেছ। তারপর েসi িশkকেক েকান রকেম লুিকেয় চুিরেয় oখান েথেক ant পাচার কের েদoয়া হেয়িছল। egেলা কখনi 
করেত েনi, গীতায় ei িজিনষটােকi করেত িনেষধ করা হে , বুিdেভদ খুব খারাপ িজিনষ, iংরাজীেত বলা হয় unset t l ement  
of f ai t h । পুরেনা িব ােসর জায়গাটােক eকিদেনi কখন েভে  িদেত েনi। সবারi eকটা িনজs িচnা ভাবনা ধয্ান-ধারণা থােক, 
aেনক িদন ধের তারা েসi িচnা ভাবনাটা কের আসেছ, েসটােক eকিদেনi dm  কের uেl েদoয়াটা খুব িবপjনক। 
 
 তাহেল িক ভােব করেব? েজাষেয়ৎ সবর্কমর্ািণ, বাঃ বাঃ, দাrণ হেয়েছ। eেদর সমs কােজ uৎসাহ িদেয় িনেজেকo ঐ 
রকম কাজ করা শুr করেত হয়। তারপর ধােপ ধােপ oেদরেক uপের তেুল িনেয় আসেত হেব। sামীজীর আদশর্ িশkক িক রকম 
হেব? িশkক আেগ ছাt েয aবsায় েয sের আেছ েসখােন েযেত হেব, েসখােন িগেয় তােক তুেল িনেয় আসেত হেব। িকnt eখন 
েবিশর ভাব িশkকরা ঐ sের েযেতi চান না, আর যারা যিদo বা যান তারা ছাtেদর ঐ sের েনেম িগেয় ঐখােনi িনেজ েথেক 
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যান, ছাtেকo oপের আেনন না, িনেজo আর oপের আেসন না। eকটা েলাক যিদ পাঁেকর মেধয্ পেড় থােক, তােক কখনi বলা 
uিচৎ নয় েয তিুম েতা পাঁেকর মেধয্ পেড় আেছ, দরকার হেল তিুমo ঐ পাঁেকর মেধয্ েনেম পেড় oেক েসi পাঁক েথেক বার কের 
িনেয় eেসা। পেরর ে ােক বলেছন ajানী আর jানী বা কমর্েযাগী িকভােব কমর্ কেরন –  
 

pকেৃতঃ িkয়মাণািন gৈণঃ কমর্ািণ সবর্শঃ। aহ ারিবমঢ়ূাtা কতর্াহিমিত মnেত।।২৭।। 

 pকৃিতর িতনেট gণ – সttঃ, রজঃ o তমঃ, ei িতনেট gণ খুব সূk। eকটা চকেক যিদ ভাঙা হয় তখন চকিট কেয়কটা 
টুকেরা হেয় যােব, েসi টুকেরা gেলােক ভাঙেত ভাঙেত gেড়া হেয় যােব। eরপর eর রাসায়িনক uপাদান gিলেক ভাঙেত ভাঙেত 
চকটা মিলkয্লস sের চেল যােব। eiভােব ভাঙেত ভাঙেত iেলকTন েpাটেন চেল যােব, েসi iেলkTন েpাটনেক েভেঙ েভেঙ েশেষ 
চক মেনর পািটর্েকলs  sের চেল যােব। মেনর sরেকo যখন ভাঙা হেব তখন পাঁচটা তnাtা aবsায় চেল আসব, ভূিম, aপঃ, মrৎ, 
েতজ o েবয্াম। ei sেরর সkূ aবsােক আমরা কlনাi করেত পারব না, আর পুেরা িব  bhাN eখান েথেক সৃি  হে । egেলা 
িমিলেয়i মহৎ মন বা কসিমক মাiেNর সৃি  হে । তারo েপছেন আেছ ei সttঃ, রজঃ o তমঃ। িমি র েদাকােন যত ছানার ৈতরী 
িমি  আেছ, সব িমি i হে  মাt িতনেট িজিনেষর েখলা, dধ, িচিন আর আgন। ei িতনেট িজিনষ dধ, িচিন আর আgনেক যখন 
নানান ভােব েখলােত শুr করা হেব তখন হাজার রকেমর হাজার হাজার িমি  ৈতরী হেত থাকেব। গরম dেধ িচিন gেল খাoয়া যা 
আর িমি  েদাকােনর ছানার েয েকান িমি  খাoয়া eকi বয্াপার। jানী আর ajানীর তফাৎ হে  ajানীরা ঐ িমি  েদেখ মgু 
হেয় যায়, মgু হoয়ারi কথা িমি  ৈতরীর েপছেন কত দkতা o kশলতা আেছ। িকnt যারা jানী িতিন েদখেছন সব dধ, িচিন আর 
আgেনর েখলা, তাছাড়া আর িকছু নয়। eখন ei pকৃিতর িদেক যখন jানী দিৃ  েদন তখন েসখােন িতিন ei িতনেট gেণর 
েখলাi েদেখন, যা িকছ ঐ সttঃ, রজঃ আর তেমর েখলা। জগেত যা িকছু হে , ei েয পাখা ঘরুেছ, eখােন গীতার kাশ চলেছ, 
সবাi কথা শুনেছ, ei সবi সttঃ রজঃ o তেমর েখলা, বুিd িদেয়i সব হে ।  
 

আমােদর মত সাধারণ েলােকেদর সমsা হে  িতনgেণর ei েখলার মেধয্ আমরা িনেজেদর aহংটােক লািগেয় িদi। 
আমরা চাi বা না চাi, সূযর্ eiভােবi েরাজ uঠেব আর ei ভােবi েরাজ as যােব, পৃিথবী eiভােবi ঘুরেত থাকেব, জগেত যা 
িকছু হে  তা িনেজর মতi হেব। মাঝখান েথেক আমরা েভেব মির েয eটা আমরাi করিছ, িকnt আসেল pকৃিতi সব করেছ। 
আমার েয sভাব, আমার েয pকৃিত বা sভাব, আমার মেধয্ সttঃ রজঃ o তেমর আিধকয্ েযভােব আেছ, েসভােবi eরা আমােক 
কাজ কিরেয় ছাড়েব। eখন যারা শাst পড়েত আসেছন, আজ যিদ eখােন শােstর kাশ না থাকত তাহেল তারা eখােন না eেস 
েখাঁজ িনত েকাথায় ভােলা pবচন হে , যিদ ভােলা pবচন না থােক তাহেল মিnের যােব, নয়েতা বািড়েত বেস িনেজ েথেক িকছু 
শাst aধয্য়ণ করেব, যার sভােব রেয়েছ ভােলা কথা শুনব, ভােলা বi পড়ব, তােক ei sভাব তােক ei সব কাজ কিরেয়i 
ছাড়েব। যারা বুিdমান তারা েদেখ েয ei যা িকছু হে  সবi ei িতনেট gেণর েখলা। িকnt মাঝখান েথেক আমরা eর মেধয্ 
আিমটােক জেুড় িদেয় eর সমs েখলার মেধয্ eকাt হেয় ক  েপেয় মির।  
 
 আিম েসi শুd ৈচতn, আমার ei শরীের শুd ৈচতn আেছ বেলi ei শরীরেক জীবn মেন হে , শরীেরর হাত, পা, 
কান, েচাখ iতয্ািদ সব িkয়াশীল হে  eকমাt শুd ৈচতn আেছ বেলi। শুd ৈচতn ei শরীেরর মেধয্ আেছ বেলi ei শরীরেক 
আমরা eত ভােলাবািস। ekুিণ যিদ আমার শরীর েথেক শুd ৈচতn েবিরেয় যায় তখন আমার ei শরীরেক িক েকu ভােলাবাসেব? 
মতৃ েদহ sশর্ করেল sান করেত হয়, িকnt জীবn মাnেষর শরীরেক িনেয় কত আদর, কত নাচানািচ। ei sূল শরীেরর পুেরাটাi 
হে  সtt, রজঃ আর তেমর েখলা, সtt, রজঃ o তমঃ িদেয়েতা আমার পিরচয় হেব না, আিম েতা েসi শুd ৈচতn। িকnt আমার 
মন বুিd কখনi েসi শুd ৈচতেnর িদেক দৃি  িদে  না, সব সময় তার দৃি  বাiেরর িদেক, বাiের যা আেছ সব ei িতনেট 
gেণর েখলা। আিম হয়েতা চাষবাস কির, eকটা Tাkর িনেয় ভােলা কের চাষ কের pচুর ফসল ফিলেয়িছ, আিম বলিছ আমার িক 
দাrণ ফসল হেয়েছ। eখােন আমার িক ফসল হেয়েছ, শিk জেড়র uপর কাজ কেরেছ, eখােন আমার সােথ eর িক সmকর্ আেছ, 
আসেল েকান সmকর্i েনi। যারা সাধারণ মাnষ তারা শিk আর জেড়র uপের যা হে  তার সােথ িনেজর েয aহং ভাব েসi 
ভাবেক জুেড় েদয়, জুেড় িদেয় ক  পায়। িকnt যারা বুিdমান েলাক তারা িক কের? ভগবান বলেছন – 
 

তttিবtু মহাবােহা gণকমর্িবভাগেয়াঃ। gণা gেণষ ুবতর্n iিত মtা ন সjেত।।১৮।। 

 িকnt যাঁরা তttিবদ্ , যাঁরা jানী পুrষ, যাঁেদর বুিd পিরrত, তাঁরা পির ার বুঝেত পােরন েয gণা gেণষু বতর্n, gণ gেণর 
uপর েখলা করেছ, eখােন gণ মােন সttঃ, রজঃ o তমঃ। আিম গান শুনেত খুব ভােলাবািস, যখন খুব ভােলা u া  স ীত শুনিছ, 
েয বাদয্যnt েথেক sর েবেরাে  েসi বাদয্যেnt সtt, রজঃ o তেমর কাজ চলেছ, বাদয্যেnt আঘােতর ফেল েয িণ হে  েসটা 
আকাশতtt েথেক হে , আর েয কান িদেয় শুনিছ েসi বেণিndয়o আকাশতtt িদেয় ৈতরী। eখােন আিম িকভােব িনেজেক 
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জড়ালাম, eখােন েতা আমার েকান ভূিমকাi েনi। গরেমর সময় িমি  ঠাNা শরবৎ পান কের আিম বলিছ, আঃ, pাণটা জুিড়েয় 
েগল। eখােনo েসi িতন gেণর েখলা, শরবৎ হে  রসতtt েথেক ৈতরী, আর িজhা েসo রসতtt িদেয় ৈতরী, রসতtt রসতttেক 
আsাদ করেছ, আিম eখােন েকাথায় জড়াি ! িযিন আtা, িযিন ৈচতn srপ, তাঁর সােথ রসতtt, আকাশতtt eেদর েকান সmকর্i 
েনi। ৈচতn িনেজেক েবাকার মত egেলার সােথ িনেজেক eকাt কের কখন আনেn আhােদ আটখানা হেয় যাে  আবার কখন 
dঃখ েপেয় েকঁেদ ভািসেয় িদে । ৈচতn ei sূল o সূk শরীরেক আ য় কের pকৃিতর সব িকছু েখলার মেধয্ িনেজেক জিড়েয় 
pকৃিতর ধমর্েকi িনেজর ধমর্ বেল মেন করেছ। ৈচতn সবর্বয্াপী, সব জায়গােতi ৈচতn আেছ, িকnt জীেবর শরীের আ য় কের 
বেল তার pকাশটা েবিশ মেন হয়। eখন েকান কারেণ ৈচতn যিদ ei শরীেরর আ য়টা েছেড় েদয় তখন ei শরীর আর জড় 
পদােথর্র মেধয্ েকান পাথর্কয্ থাকেব না। ei ৈচতn যখন গােছর মেধয্ আ য় করেব তখন েস গােছর মত আচরণ করেব, যখন 
eকটা পশুর শরীরেক আ য় করেব তখন পশুর মত বয্বহার করেব, মাnেষর শরীের আ য় করেব তখন মাnেষর মত কাজ করেব। 
িকnt pাণ েসiভােব কাজ করেব না, েযমন িটuবলাiেটo iেলিkTিসিট আেছ পাখােতo iেলিkTিসিট আেছ, িকnt iেলিkTিসিট 
িটuবলাiেট পাখার মত কাজ করেব না, পাখােত িটuবলাiেটর মত কাজ করেব না। আমােদর শরীের a pতয্া ািদ েযভােব রেয়েছ 
eখােন pাণ েযভােব কাজ করেব গােছর মেধয্ েসiভােব কাজ করেব না। eখন যিদ আমার শরীরটােক টুকেরা টুকেরা কের েদoয়া 
হয় তখন ৈচতn শিk েসi শরীেরর আ য় েছেড় েদেব েকননা ei শরীরটা তার যntsrপ িছল eখন েস যntটা aেকেজা হেয় েগল, 
তাi ei যntটােক েছেড় েদেব। েছেড় িদেয় েকাথায় যােব? েকাথাo যােব না, েযখােন িছল েসখােনi থাকেব।  
 
 ৈচতn েয শুধু ei sূল শরীেরর সােথ িনেজেক eকাt কের েরেখেছ তােতা নয়, ei শরীেরর েপছেন েয সূk শরীর 
আেছ, যার সাহােযয্ pাণ o iিndেয়র িkয়া হয়, েসi সূk শরীেরর সােথ আরo েবিশ কের িনেজেক eকাt কের েরেখেছ। যখনi 
sূল শরীরটা িদেয় েকান কাজ করেত পারেব না, তখনi সূk শরীরটা েসi sূল শরীরটােক েছেড় িদেয় আেরকটা শরীরেক িনেজর 
aপূণর্ কামনা বাসনােক েমটাবার জn দাঁড় কিরেয় েনেব। আমার ei জামা পয্াN যিদ িছঁেড় যায় তখন েতা আিম uল  ঘেুর েবড়াব 
না, আিম আেরকটা জামা পয্াN বািনেয় েনব, eo িঠক েতমিন আেরকটা শরীর বািনেয় েনেব। িকnt শরীর বানাবার kমতা খুব কম, 
তাi eকটা গভর্েক েবেছ িনেয় েসখােন ঢুেক েযেত হয়। েযাগীেদর সূk শরীেরর kমতা aেনক েবিশ, েসiজn তাঁেদর গেভর্ েঢাকার 
দরকার পেড় না। uিন েদখেছন eকটা পাথর পেড় রেয়েছ, ঐ পাথরেক েকu িবরk করেত আসেব না, িতিন ঐ পাথরেক আ য় 
কের িনেজর জীবাtােক ঐখােন ঢুিকেয় িনেয় তপsােত ডুব েদন। eখন ঐ পাথর হাজার হাজার বছর ধের পেড় আেছ, েযাগী oর 
মেধয্i ঢেুক িগেয় ধয্ান কের যাে ন। aহলয্া েযমন পাথেরর শরীরেক আ য় কের পেড়িছেলন।  
 

েযাগীর uেd  হে  ঐ সূk শরীরটা, যার মেধয্ iিndয়gেলা রেয়েছ, pাণ রেয়েছ, েসi শরীরটােক িবনাশ কের েদoয়া। 
ei সূk শরীেরর িবনাশ না হoয়া পযর্n িকnt িকছুi হেব না। ৈচতn কখনi েবেরােত পােরনা, কারণ েস eমন মায়া, মমতার 
সংsাের িনেজেক eকাt কের েরেখেছ, যত িদন না ঐ সংsােরর বীজ পুেড় ছাi হেয় যাে  তত িদন েস েবেরােত পােরনা, মাnষ 
মারা যাoয়ার পর েয বলা হয় ৈচতn েবিরেয় েগেল, আসেল ৈচতn েবেরায় না, েবেরায় সূk শরীরটা। েযিদন ৈচতn সূk শরীরেক 
েছেড় েবিরেয় যায়, তখন েয সূk শরীর সমs জেড়র uপাদান gিলেক ধের েরেখিছল েসgেলা আলাদা হেয় েয েযখান েথেক 
eেসিছল েসখােন চেল যায়। pিত মhুেতর্ আিম েয িনঃ াস ছাড়িছ তখন ei িনঃ ােসর বায়ু েকাথায় যাে , সারা িবে  ছিড়েয় 
পড়েছ। সূk শরীরেক যখন আtা েছেড় িদে  তখন সূk শরীেরর সূk uপাদান gিল েকাথায় যােব? সারা িবে  ছিড়েয় যাে । 
েসgেলা আবার eকজন েকu িনেয় েনেব। আর আtা েকাথায় যােব? েকাথাo যােব না, েযখােন িছল েসখােনi থাকেব। মুিk বলেত 
eটােকi েবাঝায়, শুd আtা বা ৈচতn যখন ei সূk শরীরটােক েছেড় েদয় তখনi েস মুk হেয় েগল। 
 
 সূk শরীরটা আসেল িক? হাজারটা সূk uপাদান িদেয় ei সkূ শরীর গিঠত হেয়েছ, েযমন মন, মেনর আবার হাজারটা 
সূk uপাদান আেছ, েসi রকম iিndেয়র হাজারটা সূk uপাদান, বুিdর হাজারটা uপাদান, pােণর হাজারটা uপাদান, ei সব 
uপাদান িনেয় সূk শরীরটা ৈতরী হেয়েছ। ei সূk শরীেরর সােথ ৈচতn িনেজেক eকাt কের িনেয়েছ। যতkণ ৈচতn সূk 
শরীেরর সােথ eকাt হেয় থােকব ততkণ ei সূk শরীর েযমন েযমন িচnা ভাবনা করেত থাকেব েসi anযায়ী িবিভn aবsায় 
িবিভn sূল শরীেরর মেধয্ ঘরুেত থাকেব। ei েঘারার সময় েস িকছু uপাদানেক েছেড় েদেব আবার িকছু নতনু uপাদানেক gহণ 
করেব। েযমন েযমন ভােলা কাজ করেত থাকেব েতমন েতমন তার সূk শরীর পাlােত থাকেব। েযিদন jান হেয় যােব তখন েয 
uপাদানেক eতিদন ধের েরেখিছল েসi uপাদান gেলা তার েথেক িবি n হেয় যােব। েযমন eকটা iেলেkTা ময্াগেনট েলাহার েছাট 
েছাট টকুেরােক ধের েরেখেছ। মেন করা যাক iেলেkTা ময্াগেনট হে  ৈচতn, তার হঠাৎ jান হল, আের আিম eিক করিছ 
কতকgেলা েলাহােক আিম ধের েরেখিছ! eখন যিদ siচ aফ্  কের েদoয়া হয় তখন েলাহার টুকেরা gেলা েকাথায় যােব? ছিড়েয় 
িছিটেয় যােব। eখন ঐ টুকেরা gেলােক েক ধরেব? an েকান iেলেkTা ময্াগেনট ধের েনেব। an iেলেkTা ময্াগেনট না ধরেল 
েকাথায় যােব? েকাথাo যােব না, ঐখােনi পেড় থাকেব। আজ েহাক কাল েহাক েকান না েকান iেলেkTা ময্াগেনট ঐgেলােক ধের 
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েনেব। ei রকম হাজার হাজার েকািট েকািট েলাহার টুকেরা পেড় আেছ। আর kিড় পঁিচশটা iেলেkTা ময্াগেনট ঘেুর চেলেছ, eখন 
eরা িনেজর kমতা anযায়ী েলাহার টুকেরা gেলােক ধের েনেব। যিদ নাi ধের তাহেল বলা হেব pকৃিত িনেজর মত আেছ। eiটাi 
হে  aপরা pকৃিত আর পরা pকৃিত, েযটা সpম aধয্ােয় আেলাচনা করেব। ei পরা pকৃিত মােন iেলেkTা ময্াগেনটo েলাহা িদেয়i 
ৈতরী, েলাহার টুকেরাo েলাহা িদেয়i ৈতরী হেয়েছ, আবার eেক aপরেক টানেছ। iেলেkTা ময্াগেনট আর েলাহােক আমরা uপমার 
জn বয্বহার করলাম। 
 

pকেৃতgর্ণসংমঢ়ূাঃ সjেn gণকমর্s। তানকৎৃsিবেদা মnাn কৎৃsিবn িবচালেয়ৎ।।২৯।। 

 pকৃিতর ei িতনিট gণ ajানীেদর িচtেক িব াn কের তােদর মাথা gিলেয় িদেয়েছ। ei িতনেট gণ সাধারণ মাnষেক 
নাচােত থােক আর েসo নাচেত থােক – আমােক টাকা েপেত হেব, আমােক aমকু করেত হেব, আমােক aমুক হেত হেব। pকৃিতর 
ei িতনেট gেণর েখলােক যারা বুঝেত পােরন তাঁরা তাঁেদর িনেজর মনেক েকান িকছুেতi িবচিলত হেত েদন না। যখন িkেধ 
েপেয়েছ তখন েদখেছ – eটােতা iিndেয়র ধমর্, আ া িঠক আেছ, iিndয় যখন চাiেছ তখন িকছু eকটা েখেয় িনেলi হল। 
মnsৃিতেত খুব িবsৃত কের েদখান হেয়েছ েয, iিndেয়র uপর িনেজর আিধপতয্ িবsার কের iিndয়েক জয় করার জn মাnষ নানা 
রকেমর uপাসািদ কের। eকাদশীর uপবাস, িবিভn িতিথ পাবর্েণ uপবাস, আেগকার িদেন মােয়েদর pিত মােস ei uেপাস, েসi 
uেপাস েলেগi থাকত। egেলা করার মুখয্ uেd i হে  iিndয়gিলেক সংযম করা। eর পেরর সংযম হে  েকান িকছুর pিত 
আকিষর্ত না হoয়া। যারা িঠক িঠক কৃৎsিবৎ, যারা pকৃিতর পুেরা ছিবটােক জােনন, তাঁেদর িকnt কখনi egেলােত িবচিলত হoয়া 
uিচৎ নয়, anেকo মােন যারা মnবিুdর েলাক তােদরেকo িবচিলত করা uিচৎ নয়। pকৃিতর ei gেণর েখলা েথেক িক কের 
বাঁচেব? 
 

মিয় সবর্ািণ কমর্ািণ সংnsাধয্াtেচতসা। িনরাশীিনমর্েমা ভtূা যুধয্s িবগতjরঃ।।৩০।। 

 ভগবান aজুর্েনর কথােত আবার চেল eেলন। তিুম যা িকছু করছ, ভােলা মn যাi েহাক না েকন, মিয় সবর্ািণ কমর্ািণ, 
সমs কমর্ আমার uপর সংnsাধয্াtেচতসা, uপর েফেল দাo, আর িবগতjরঃ, েতামার যত রকেমর েশাক েমাহ আেছ সব 
আমােক িদেয় দাo। ei বল, ঠাkর সব েতামােক িদেয় িদলাম। ei ভােব সমপর্ণ কের েদoয়ার পর তুিম কাজ িকভােব করেব? 
আচাযর্ শ র খুব snর বলেছন – aহং কতর্া ঈ রায় ভৃতয্বৎ কেরািত। আিম কতর্া, ঈ েরর জn তাঁর দােসর মত কাজ করিছ। 
eিট aতয্n মূলয্বান u  আদেশর্র কথা। যা িকছু কাজ করেব মেন করেব আিম করিছ, ei আিমটা েক? ঈ েরর দাস। কাজ করার 
সময় মেনর মেধয্ সব সময় থাকেব, ei কােজর আিম কতর্া, আিমi করিছ, িবগ বেসরা েযমন িনেজেক সব কােজ কতর্া মেন কের 
কাজ কের। বািড়র মােয়রা যখন রাnাবাn কেরন, ঘরেদার েগাছগাছ কেরন তখন িতিন মেন কেরন, আিম ei বািড়র িগnী, ei 
কােজর আিমi কt র্ী। কােজর সব িকছুেত িনেজর মািলকানােক িঠক িঠক েবাধ হoয়া চাi। আিম যখন বয্াে  যাi তখন আিম েদিখ 
eকাuেন্ট আমার সব টাকা িঠক আেছ িকনা, ঐ টাকােত আমার মািলকানা েবাধ আেছ, pেতয্কিট কােজo ei রকম মািলকানা েবাধ 
িনেয় করেত হেব, eiটাi হল আিম কতর্া, aহং কতর্া। আিম কতর্া ei েবােধর সােথ সােথ মেন করেত হেব ei কাজটা ঈ েরর 
কাজ, িতিন আমােক ei কােজ িনযুk কেরেছন, ঈ েরর জni ei কাজটা তাঁর ভৃেতয্র মত করিছ। aজুর্ন যুd করেছ। েক করেছ? 
আিম aজুর্ন, আিম যুd করিছ। েকন করেছ? যুdটা ঈ েরর কাজ, ঈ েরর pেয়াজনােথর্ ei যুd। ei কােজর মািলক েযন aজুর্ন, 
আমােদর কােজ বয্বহাের হেব ei কােজর মািলক েযন আিম, িকnt আিম জািন মািলক হে ন েসi ঈ র। েয েকান কাজi হে  
ঈ েরর কাজ, ঈ রi eকমাt মািলক। আিম েকন কাজ করিছ? েয েকান কাজi েহাক না েকন, সরকাির কাজi েহাক আর 
েবসরকাির কাজi েহাক, সব কাজ হে  েসi সরকােররo েয মািলক েসi ঈ েরর, ঈ েরর আেদশ eটা, কাজটা িঠকভােব gিছেয় 
করেত হেব আমােক। কাজ করার সময় িক েবাধ হেব, কাজটা আমার, আিম কাজটা করিছ। মুখর্ ভkরা বেল – o ঠাkেরর কাজ, 
ঠাkরi কাuেক না কাuেক িদেয় কিরেয় েনেবন, তাঁর aেনক েলাক আেছ, আিম েকন oর মেধয্ জড়ােত যাব।  
 

eক সnয্াসী তারঁ পূবর্া েমর বািড়েত েগেছন, oনারা িবরাট বড়েলাক, তােদর বািড়টাo রাজবািড়র মত। মহারাজ যাoয়ার 
পরi বািড়র মািলক বলেছন – আের েতারা েক আিছস, মহারাজ eসেছন ভােলা কের eক কাপ চা িনেয় আয়। মািলক েয চাকরেক 
বেলেছ, েসi চাকর সে  সে  িগেয় রাnাঘের িগেয় বলল – ei, মহারাজ eেসেছন, d’কাপ চা চাi। রাnাঘেরর চাকর তখন বাiের 
েয দােরায়ান িছল তােক বলল – ei, মহারাজ eেসেছন, d’কাপ চা িনেয় আয়েতা। দােরায়ান সে  সে  Dাiভারেক বলল – ei 
মহারাজ eেসেছ, তাড়াতািড় িগেয় d’কাপ চা িনেয় আয়। Dাiভার eকটা াs িনল, গািড় sাটর্ কের eকটা েদাকােন িগেয় বলল – 
ei ভােলা কের d’কাপ চা বািনেয় ei ােs েঢেল েদ। Dাiভার চা িনেয় িঠক eকi ankেম, দােরায়ানেক িদল, দােরায়ান 
রাnঘেরর চাকরেক িদল, রাnঘেরর চাকর মািলেকর িনজs চাকরেক িদল। মািলক িকnt eত িকছু জােনi না, েস জােন আমার 
রাnাঘর েথেক চা eেসেছ। d’কাপ চােয়র জn কত টাকার েতল পুিড়েয়, কত ঘুের চা িনেয় আসা হল। সরকাির aিফেস ei eকi 
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aবsা, েবিশর ভাগ কমর্চািররা বেল সরকােরর কাছ েথেক েতা সবাi মাiেন পাে  আিম েকন eকা েখেট মরব। িdতীয় হে  ভkরা 
বেল, সবi ভগবােনর কাজ, তা ভগবােনর aেনক েলাক আেছ, ভগবােনর কাজ করার েলােকর aভাব হেব না। বািড়েত যিদ িতন 
মিহলা থােক তাহেল েস বািড়েত েকান কাজ হয় না, িতনজনi বলেব আিম েকন করব, oরাo েতা আেছ।  
 
 িকnt eখােন ei কথা gেলা কােক বলা হে ? তুিম যিদ মহৎ হেত চাo, তাহেল েতামার কখনi ei ধরেণর মেনাভাব 
থাকা uিচৎ হেব না। েতামার কােছ েয কাজটা eেস েগেছ, বা েয কাজটা তুিম করেব বেল িঠক কেরছ, তখন েসi কাজটা ঈ েরর 
কাজ ei ভাব আনেত হেব, কােজর কতর্া আিম, আমােক িনি ত করেত হেব েয ei কাজটােক ভােলা ভােব িনখুঁত o trিটিবহীন 
ভােব করেত হেব। যখন জপধয্ান করিছ তখনo িঠক ei eকi ভােব করেত হেব। জপধয্ানটাo ঠাkেরর কাজ, তাi আমােক েজা 
েসা কের জপধয্ান করেত হেব। eক ভk pায়i মেঠ আসেতন। aেনক িদন মেঠ আসা বn কের িদেয়েছন। eক মহারােজর সে  
েদখা হেতi ভkিটেক িজেjস করেছন, িক হল, aেনক িদন মেঠ আসেছন না। ভkিট বলেছ, িতিন ডাকেলi যাব। িতিন ডাকেলi 
যাব বলা মােন? তার িকnt আর কতর্ােবাধটা েনi। গীতােত s  কের বলেছ েয, েতামার কতর্েবাধ থাকেত হেব, িকnt িক কতর্ােবাধ? 
আিম ঈ েরর দাস। কথামৃেত ঠাkরo বলেছন – আিম ঈ েরর দাস, ei ভাবটােক ধের রাখেত হয়। আিম ঈ েরর দাস ei 
ভাবটােক িঠক িঠক ধের রাখেত পারেল তেবi আধয্ািtক unিত হয়। ঈ েরর দাস ei ভােবর মেধয্ কােজর মেধয্ আিম কতর্া ei 
ভাবটাi লুিকেয় আেছ। যেশাদা বলেছন, আিম কৃ েক না েদখেল েক েদখেব? ei dেটা িজিনষ খুব তাৎপযর্পূণর্ – আিম ঈ েরর 
দাস আর িdতীয় আিম কতর্া। কাজ করার সময় আমার েবাধ থাকেব আিম কতর্া, কাজ করব pভুর মত, kীতদােসর মত কাজ করেত 
বলা হে  না। আেগকার িদেন বড় বড় জিমদারেদর িকছু েগালাম থাকত, েগালামেদর যা আেদশ করা হত, কাrর গলা েকেট িদেত 
হেব, কাuেক gm  কের িদেত হেব, িনিবর্েশষ িচেt েগালামরা েসi কাজ হািসল কের িদত, েগালাম জােন আিম ei কাজ না করেল 
জিমদােরর খুব kিত হেয় যােব। েসiজn কিবেরর ভজেন বলেছ – pভু ময্ায় েগালাম, ময্ায় েগালাম েতরা।  
 

বািড়েত খুব গণমাn েকান aিতিথ eেসেছন, বািড়র েমেয় চা বানােত েগেছ, মা েদৗেড় eেস বলেছ – তুi সের যা, 
েগালমাল কের িদিব, আমােক বানােত েদ। মােয়র ei েয আিম কতর্া ei েবাধটার কথাi ভগবান বলেছন, তার সােথ আেরকটা 
েবাধ eটা ঠাkেরর কাজ, ei dেটা েবাধ যিদ যুগপৎ না থােক তাহেল িকnt কমর্ বnন হেয় যােব। েসiজn বলেছন মিয় সবর্ািণ 
কমর্ািণ সব কাজ তাঁরi, সংns aধয্াt-েচতসঃ, মেন pােণ সেচতন ভােব তিুম সব কমর্ আমােকi সমপর্ণ কের েশাক েমাহ তয্াগ 
কের যুd কর। যুdটা আমার জni করছ, যুেdর যা ভােলা মn হেব সব আমারi হেব ei েভেব তুিম েশাক েমাহ শূn হেয় কােজ 
েনেম পর। যখন তিুম বুেঝ েনেব েয eটা ঈ েরর কাজ তখন তিুম কাজটােক trিটমুk ভােব করার জn কত সজাগ হেয় যােব। 
aথচ আমরা eকটা সাধারণ পুিলশ কনেsবল েথেক ভেয় কত সতকর্ থািক, aথচ ঈ েরর মত eত বড় eকজন বs  আমােদর 
মাথার uপর বেস আেছন তাঁেক েকান ভয়i পাiনা।  
 

েয েম মতিমদং িনতয্মnিত িn মানবাঃ। dাবেnাহনসূয়েnা মচুয্েn েতহিপ কমর্িভঃ।।৩১।। 

 যাঁরা ei ধরেণর িন াম কেমর্ dাবান o আমার ei কথাgেলােক ধারণা কের েসi মত আচরণ করেছ্ন, তাঁরা সব 
রকেমর পাপ o পূণয্ েথেক মিুk েপেয় যান। গীতার ei uপেদশ পালন করা যিদo আপাত দিৃ েত খুব কিঠন মেন হেব িকnt 
aসmব িকছু নয়। আিম কতর্া আর eটা ঈ েরর কাজ, আিম তাঁর ভৃতয্, ei েবাধ িনেয় যা িকছু কির না েকন, আিম মাংস ভাত 
েখেত যাি  তখনo যিদ মেন কির eটাo ঠাkেররi কাজ, েসi মুhেতর্i িকnt আমার মনটা আটেক যােব, ছয্াঃ, ei মাংস-ভাত 
েভাগ করিছ eটা িক কখন ঠাkেরর কাজ হেত পাের? তখন আর মাংস-ভাত েখেত iে  করেব না। েয েকান েভােগর i া িনেয় 
িকছু করার পর যিদ মেন ei ভাব আেস েয, eটা ঠাkেরর কাজ, তখন িকnt েভাগ করেত ভােলা লাগেব না, েভােগর iে টা 
আপনা েথেকi কেম েযেত থাকেব। 
 

েয েtতদভয্সয়ূেnা নাnিত িn েম মতm । সবর্jানিবমঢ়ূাংsাn িবিd ন ানেচতসঃ।।৩২।। 

 তেব েহ aজুর্ন আমার ei কথােক যারা dা কের না eবং aমাn কের, আমার েকাn  কথা? মিয় সবর্ািণ কমর্ািণ, ei 
কথােক যারা a dা কের তারা সমs কেমর্i aেযাগয্। মুিkর পথ িক? সব কাজ ঈ েরর কাজ ei েভেব কমর্ করা। বnেনর পথ 
হে  যারা আমার ei কথােক a dা কের। di ধরেণর েলাক বnেন আবd হয়, eক হে  যারা েকান কাজ কের না, আর িdতীয় 
ধরেণর েলাক হে , যারা মেন কের সব কাজ আমারi কাজ, ঈ র eখােন েকাথা েথেক আসেছ। ei dেটার মেধয্ eকটা ভাব যিদ 
েতামার eেস যায় তাহেলi তুিম আবd হেয় েগেল। বাবা-মা সnানেক যিদ মেন কের ei সnান ঈ েরর সnান, আিম আমার সব 
েচ া চািলেয় eেক সিতয্কােরর মাnষ করেত pযtশীল হব। িকnt সnান িক হেব আর িক হেব না েসটা আমার েদখার েকান দায়ীt 
েনi, তাঁর সnান িতিন জােনন িক হেব। িকnt আমার তরফ েথেক তােক লালন পালন কের বড় করেত যা যা করা দরকার সব কের 
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েদব। তখন বাবা িকংবা মা আর েকান বnেন জড়ােব না, eখন বড় হেয় সnান যিদ aবাধয্ হেয় যায় তােত আমার িক, ঠাkেরর 
সnান ঠাkর জােনন, আমার যা করার সব কতর্বয্ কের িদেয়িছ। eত কথা বলার পর ভগবান eiবার বলেছন – 
 

সদশৃং েচ েত ssাঃ pকেৃতjর্ানবানিপ। pকিৃতং যািn ভতূািন িনgহঃ িকং কির িত।।৩৩।। 

 eiখান েথেক ভগবান কমর্েযােগর বাধা gেলা বলেত শুr করেলন। ei েয িবরাট কমর্েযােগর কথা বলা হল, eর 
pিতবnকতা gেলা িক? pিতবnকতা মােন যার জn মাnষ েযােগর পেথ agসর হেত পােরনা। বলেছন, ei েয েতামােক eত u ঁ  
তেttর কথা বললাম, মাnষেক যতi ei u  তেttর ভােলা ভােলা কথা বলা েহাক না েকন, মাnেষর pকৃিত eমন েয েস ei 
pকৃিতর বাiের েযেত পাের না। েচ া করেলo েযেত পাের না। eখােন pকৃিতর aথর্ হে  sভাব, মাnেষর েয pারb কমর্, েয কেমর্র 
জn তার ei জn হেয়েছ। শ রাচাযর্ বলেছন – eর আেগর আেগর জেn আিম ভােলা মn যা যা কমর্ কেরিছ, ei জেn িগেয় 
েসi কেমর্র aিভবয্ািk হয়।  
 

আমরা যিদ খুব গভীর ভােব খিতেয় েদিখ তাহেল েদখেত পাব েয জীবেন পিরবতর্ন বেল িকছু হয় না। বnু-বাnবেদর 
মেধয্ েকu চাকির েপল, তার বnুরা বেল – দয্াখ্ , o চাকির েপেয় েকমন পােl েগেছ। aিফেসর খুব িpয় সহকিমর্, পরীkা িদেয় 
pেমাশন েপেয় বড় aিফসার হেয় েগেছ। িকছু িদন পর সহকিমর্রা বলেছ – aিফসার হেয় eেকবাের পােl েগেছ। eরা িকnt েকui 
পাlায়িন, pথম েথেক তার ei sভাবi িছল, ekেপাজারটা িছল না, sভাবটােক pিতফিলত করার sেযাগ পাি ল না। সবাi 
কাrর িকছু হেলi বেল – তার জীবেন িক িবরাট পিরবতর্ন eেস েগেছ। িকnt কাrর জীবেন eক পয়সার েকান পিরবতর্ন হয় না। 
যিদ কাrর েকান পিরবতর্ন হয় তাহেল পুেরা শাst িমেথয্ হেয় যােব। তার sভােব েযটা আেছ েসটা কখন uপেরর িদেক যায় কখন 
নীেচর িদেক যায়। iিতহাস েথেক দৃ াn িদেয় আিম বলেত পাির – েকন কিল  যুেdর পিরণিত েদেখ সmাট aেশােকর িক িবরাট 
পিরবতর্ন হেয়িছল। িক ু পিরবতর্ন িছল না aেশােকর জীবেন। িতিন েতা aিহংসা ধমর্ িনেয় িনেলন, িকnt an িদেক pচরু রাজেকাষ 
বয্ায় কের িবরাট ৈসnবািহনী চালােতন। িনেজর ৈসnবািহনী েথেক eকিট ৈসno কমানিন। eখন েতা aেনক ঐিতহািসকরা বলেছন 
aেশােকর েবৗd ধমর্ েনoয়াটা eকটা রাজৈনিতক চাল িছল, পুেরা ভারতবষর্েক িনেজর aধীেন রাখার জn। eটা েগেল eকটা িদক, 
আেরক িদেক pিতেবশী যত রাজয্ িছল তােদর aেশাক বেল িদেয়িছল েয, আিম েবৗd হেয় েযেত পাির, aিহংসা ধমর্ িনেয় িনেত 
পাির, িকnt েতামরা যিদ eকটু টয্াঁফু কেরছ েতা আমার ৈসnবািহনী ৈতরী আেছ েতামােদর েসাজা কের িদেত eকটুo েদরী হেব না। 
ei বয্াপাের সmাট aেশাক িনেজর sভাব o সংsারেক দঢ়ৃ ভােবi ধের েরেখিছেলন, oখােন তাঁর েকান পিরবতর্ন হয়িন। কারণ 
মাnেষর sভাব কখনi পাlায়না।  
 
 আমরা েদিখ েয uিন খুব ধমর্কেমর্ মন িদেয়েছন। িকnt েখাঁজ িনেয় েদখুন, কাম, েkাধ, েলাভ, িহংসা egেলা তার eকটুo 
পাlায়িন। eকটা বয়েসর পর iিndয়gেলা িশিথল হেয় যায় বেল egেলার বিহঃpকাশটা an রকম হেয় যায়, িকnt egেলা েয রকম 
থাকার েসi রকমi থােক, eকটুo eিদক েসিদক হয় না। ei ে ােক ভগবান eiটাi বলেছন, যারা jানী হেয় যান তাঁরাo তাঁেদর 
িনেজর sভাব anযায়ী আচরণ কেরন, ajানীেদর আর িক কথা। তারপর বলেছন – যিদ মাnেষর sভাব নাi পাlাল তাহেল েতা 
শােstর কথা সব িনরথর্ক হেয় যােব। শাst েয কত ভােব বলেছ তিুম মুিk যিদ চাo তাiেল ei কর েসi কর, িকnt eকটা মাnেষর 
sভাব যিদ নাi পিরবতর্ন হয়, তাহেল ei শােstর িক uপেযািগতা রেয়েছ। তার ei sভাবেক ধের েরেখ েতা মিুk েপেত পারেব 
না, তাহেল েতা তার সব pেচ াi বয্থর্ হেয় যােব। তা নয়, তখন বলেছন পুrষকােরর, ei েয েচ া করেছ, eর eকটা মূলয্ আেছ। 
িক মলূয্ আেছ? তখন বলেছন –   
 

iিndয়েsিndয়sােথর্ রাগেdেষৗ বয্বিsেতৗ। তেয়ানর্ বশমাগে ৎ েতৗ hs পিরপিnেনৗ।।৩৪।। 

 যারা শাst পেড় বুেঝ েগেছন েয, আমার েয iিndয়gেলা আেছ egেলা iিndেয়র িবষেয়র uপেরi কাজ কের চেলেছ। ei 
েয iিndয়gেলা আেছ, eরা আবার কাজ করেছ dেটা িজিনেষর জn, ei dেটা িজিনষ হল রাগ আর েdষ। ei dেটােক eকটু 
িনয়ntেণ আনা দরকার। মােন eকটা জীবেন িবরাট িকছু পিরবতর্ন নাo হেত পাের, িকnt eকটা িকছু grtপূণর্ পিরবতর্ন aব i 
আসেত পাের। িক কের হেব? যিদ iিndয় সংযম না কের, iিndেয়র েপছেন েয dেটা িজিনষ রেয়েছ, রাগ আর েdষেক সংযত করেত 
পারা যায় তাহেলi eকটা পিরবতর্ন আসেব। েযমন আমার িমি  েখেত খুব ভােলা লােগ। eখন গীতা পেড় আিম বুঝলাম েয আমার 
েলােভর জni আিম eত িমি  খাi, িঠক আেছ আজ েথেক িমি  খাব িকnt েলাভ করব না। আেগ আিম েভাজ বািড়েত kিড়টা 
রসেগাlা েখতাম, িকnt গীতার কথা েশানার পর eখন আিম িবেয় বািড়েত eক িদেনi kিড়টা রসেগাlা খাoয়া কমােত পারব না, 
খােবা িকnt েলাভ করব না, আমার eটা aেনক িদেনর aভয্াস, eকিদেনi কমান যােব না, েয কটাi খাi না েকন, েলাভ করব না। 
কেয়ক িদেনর মেধয্ kিড়টা েথেক কেম পাঁচটায় েনেম আসেব। িকnt তাi বেল েয আমার িবষেয়র pিত আকষর্ণ eেকবাের িমেট 
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যােব তা নয়, িকnt oটা আমার িনয়ntেণ eেস যােব। েয pবিৃtটা বn pবৃিt হেয় িগেয়িছল েসটা কেম আসেব। eখনo খােবা িকnt 
েয শিkটা আমােক েটেন খাoয়ার মেধয্ নািমেয় িদি ল েসi রাগ আর েdেষর েঠলার শিkটা আেs আেs কেম আসেব। শাst তাi 
কখনi বেল না েয তিুম িমি  েখo না, তুিম মাংস েখo না, বলেছ রাগ আর েdষটােক আটকােত, ei dেটার ফাঁেদ পা িদo না। 
iিndেয়র িবষয় েথেক পালােনাটা েকান কােজর কথা নয়, আর iিndেয়র িবষেয়র pিত ছুেট যাoয়াটাo েকান grt নয়, grt সব 
সময় হে  ei রাগ আর েdেষর। আমার েছাটেবলা েথেক েয sভাব ৈতরী হেয় আেছ েসটা চেল যােব না, oটা থাকেব, িকnt oর 
েপছেন েয শিk েঠলা িদে  ঐটােক কমান যায়। গীতা eiটাi বলেছ, তিুম ঐটােক কমাo। ei কথা বলার পর বলেছন – 
 

ে য়াn  sধেমর্া িবgণঃ পরধমর্াৎ snি তাৎ। sধেমর্ িনধনং ে য়ঃ পরধেমর্া ভয়াবহঃ।।৩৫।। 

 aজুর্ন তুিম হ  kিtয়, পূবর্ পূবর্ জেnর সংsার o sভাব anযায়ী kিtয় ধেমর্ েতামার জn হেয়েছ বেল েতামার sধমর্ 
হে  যুd করা। ei যুd করেত িগেয় তুিম যিদ মারাo যাo তাo ভােলা, িকnt aপেরর ধমর্ তুিম িনেত েযo না। aজুর্নেক েকন 
ভগবান aপেরর ধমর্ gহণ করেত বারণ করেছন? কারণ, মাnষ যখন িনেজর ধমর্েক তয্াগ কের তখন েসi তয্ােগর েপছেন কাজ 
করেছ েসi রাগ আর েdষ। িকেসর েdষ? েকন aজুর্ন যুd করেত চাiেছ না? আমার িpয়জেনরা সব মারা যােব, তােদর pিত আমার 
েমাহ আেছ, েসi কারেণ যুেdর pিত েdষ eেস েগেছ, তাi kিtেয়র ধমর্েক aজুর্ন তয্াগ করেত চাiেছ, আর িভkা বৃিtর uপর 
েতামার রাগ মােন আসিk eেস েগেছ। িকn েয িন াম ভােব কমর্ করেছ, রাগ আর েdষ তােক ধরেতi পারেব না। মহাভারেত 
ধমর্বয্াধ aনাসk ভােব িনেজর বংশগত েপশা মাংস িবkী করেছ, তােত তার িকছু যায় আসেছ না। িযিন িন াম কমর্ করেছ, 
ঠাkেরর কথায় েয পাকাল মােছর মত আেছ, েস কােক মারেছ, কােক িক করেছ তােত তার িকছু আেস যায় না, েস জােন সবটাi 
ঠাkেরর কাজ।  
 

ei েয আজকাল pায়i বলা হে  ei কেঠার জািতpথার িবেলাপ হoয়া aব i দরকার। িকnt যখনi সব কাজ ঠাkেরর 
কাজ বেল মেন হেব তখন ei জািতpথােক কেঠার বেল কখনi মেন হেব না। কারণ আমােদর কােছ যিদ ধমর্pািpi uেd  হয়, 
তাহেল আমােক িন াম কমর্ করেত হেব, আর িন াম কেমর্ েকান কাজi েছাট বড় িকছু নয়। রামকৃ  মেঠর সnয্াসীেদর কােছ েকান 
কাজi েছাট কাজ বা বড় কাজ বেল িকছু েনi। েবলুড় মেঠর িকছু িকছু জায়গােত bhচারীরা েধাoয়া েমাছা, ঝাড় েদoয়ার কাজ 
কের, সnয্াসীরা সাধারণত ঐ কােজ যান না। িকছু িদন আেগ িঠক করা হেয়েছ ঠাkেরর মূল মিnের সnয্াসীরাo িবেকল িতনেট 
েথেক চারেট েধাoয়া েমাছার কাজ করেবন। aেনক িসিনয়র মহারাজরা ফাঁকা থাকেল তাঁরাo কােজ হাত লাগান, তাঁেদর েদেখ 
আবার জুিনয়র মহারাজরাo খুব uৎসাহ পান। eখােনo েসi গীতার কথা যদ্  যদাচরিত ে stেদেবতেরা জনঃ, pিতফিলত হে । 
িসিনয়র মহারাজরা যখন ঝাঁটা মারেছন তাহেল ei কােজ েকান েদাষ েনi, তখন আরo সবাi েবিশ কের কাজ করেত eিগেয় 
আসেব। যখন আমার মেন ei ভাবটা eেস যােব েয, ঈ র দশর্েনর েkেt িন াম কেমর্র িবরাট ভূিমকা আেছ, তখন আিম বi 
িলিখ, িকংবা মিnের ঝাঁটা িদি , িক রাnঘের রাnা করিছ, িক পিরেবশন করিছ, িকংবা েলকচার িদি  সব কাজi তখন ঈ েরর 
পূজা। গীতােত বারবার বলা হে , আেগ তুিম েতামার জীবেনর uেd টা পির ার কর। uেd  যিদ পরমাথর্ pািp হয়, তাহেল সব 
কমর্i সমান। What we do i s not i mpor t ant how we do i s i mpor t ant     ,     . পুেরা কমর্েযাগ েশেষ ei eকটা বােকয্ িগেয় 
দাঁিড়েয় যায়, আিম িক কাজ করিছ েসটার েকান দাম েনi, আিম কাজটা িকভােব করিছ েসটাi হে  মলূ কথা। কমর্েযােগর সার 
কথা eটাi।  

 
িতিরশ বছর আেগ পযর্n ভারেত eiটাi ধারণা িছল, েস েকরািনিগির করেছ না pেফসাির করেছ েকu েদখেত েযত না। 

তখনকার িদেন েকu যিদ ঘুষ েনয় েজেন েযত তাহেল তখনকার সমাজ তােক তয্াজয্i কের িদত, িনেজর েমেয়েক িবেয় পযর্n িদেত 
চাiত না ঐ রকম বািড়েত। আর eখন যিদ ঘুষ না েনয় তাহেল েতা তার কপােল েমেয়i জুটেব না। েমেয়র বাবা বলেব – িক 
বাবা, তুিম ঘুষ নাo না, তাহেল আমার েমেয়েক চিট িকেন েদেব িক কের, আমার েমেয় েয চিট পেড় তার দামi েতা পাঁচ হাজার 
টাকা। pথম েথেকi ভারেত কমর্েযাগ হে  আদশর্। আিম মুিচিগির করিছ িক, পুেরািহতিগির করিছ, না পািNতয্িগির করিছ, egেলার 
েকান দাম েনi। যারা জািতধমর্েক িনnা করেছন তারা ভারেতর ei আদশর্েকi ভুেল েগেছন। আমােদর জাতীয় জীবেনর ভাবi 
হে  পরমাথর্ jান লাভ করা। পরামাথর্ jােন bাhণ শূেdর েকান পাথর্কয্ েনi। sামীজী ei কথাi বলেছন – েয রাজা তােক মিুচ 
বািনেয় দাo, েয মুিচ তােক রাজা বািনেয় দাo, eবার েদেখা ঐ জায়গােত eরা dজন িকভােব কাজ করেছ। রাজা যিদ িন াম 
কেমর্র ভাবেক িনেয় কাজ করেত সkম হয় তখন েস যিদ মুিচিগির কের তখন eকটা snর জুেতা বানােত রাজার পেk েকানi 
asিবধাi হেব না। মুিচo যিদ aনাসk হেয় িন াম ভাব িনেয় কাজ কের থােক তাহেল েসo িকnt রাজার কাজ ভােলা ভােব চািলেয় 
িদেত পারেব। েযাগঃ কমর্s েকৗশলm , িক েকৗশল aবলmন করেত বলেছন? িন াম ভােবর েকৗশল, aনাসk হoয়ার েকৗশল। যার 
uেd  আধয্ািtক jান েস কখনi িচnা করেব না েয তােক িক কাজ করেত হে । aনাসk হoয়া মােন ফাঁিকবািজ কের, দায়সারা 
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ভােব কাজ করেত বলা হে  না, মন o শরীেরর পুেরা শিkেক কােজর মেধয্ েঢেল িদেয় snর ভােব িনখঁুত ভােব, যতটা পারা যায় 
trিটমুk ভােব কাজ করা।  

 
িকভােব করেব? aহং কতর্া, ঈ রায় ভৃতয্ং কেরািম, মিুচ যখন জুেতা বানাে  তখন েস ভাবেব আিম ঠাkেরর ীচরেণর 

জn চিট বানাি , ঈ েরর ভৃতয্ হেয় খুব snর কের চিট বানাি । আজকাল িবিভn কমর্েkেt মাnষেক েয েয কােজ িনেয়াগ করা 
হেয়েছ, েকui তার িনেজর েkেt িঠক মত কাজ করেত চায় না, েকন করেব েস? তার কােছ েতা আধয্ািtক জীবন লkয্ নয়, তার 
কােছ শরীর মনi সব িকছু। eরা eখন kkর েবড়ােলর sের চেল েগেছ, eেদর যতটা uপের oঠার কথা েসটা হেয় েগেছ, eখন 
তােদর নীেচর িদেক নামার সময় eেস েগেছ। েবিশর ভাগ মাnেষর কােছ শরীর মনটাi আদশর্ হেয় েগেছ, পশুরাo িনেজেদর 
শরীেরর চািহদা anসােরi কাজ কের। eত িকছু েশানার পর aজুর্েনর মেন আবার p  eেসেছ। 
 

aজুর্ন uবাচ 
aথ েকন pযেুkাহয়ং পাপং চরিত পুrষঃ। aিন nিপ বাে র্য় বলািদব িনেয়ািজতঃ।।৩৬।। 

 েহ ভগবান, মাnষ েকন পাপ কােজ pবৃt হয়? মাnষ পাপ করেত চায় না, িকnt তা সেtto িক eকটা শিk মাnষেক 
পােপর িদেক েযন েজার কের েটেন িনেয় যায়। শরেতর আকােশর সাদা েপঁজা েমঘgেলােক বাতাস েযমন uিড়েয় িনেয় চেল যায়, 
েসi রকম মাnষেকo পাপ েযন েটেন িনেয় যায়। েকাn  িজিনষটা মাnষেক ei পােপর িদেক বলপূবর্ক েটেন িনেয় যাে ? ভগবান 
aজুর্েনর pে র utের বলেছন - 
 

ীভগবাnবাচ 
কাম eষ েkাধ eষ রেজাgণসমdুবঃ। মহাশেনা মহাপাpা িবেdয্নিমহ ৈবিরণm ।।৩৭।। 

 তেমাgণী মাnষ েকান কাজi কের না, তারা জড়, পাথেরর মত sিবর। ei জn তেমাgণী মাnষ েথেক েকান ঝােমলাo 
হয় না। আমরা aেনকেক বিল uিন িক ভােলা েলাক, েকান িজিনেষর িদেক েলাভ েনi। ভােলা কের েদখেল েদখা যােব েয েস eমন 
তেমাgণী েয ভােলা িজিনেষর িদেক তাকাবার জn েচাখ েখালারo kমতা েনi। িকnt ঝােমলা হয় রেজাgণী েলাকেদর িনেয়। 
রেজাgেণর dেটা সnান কাম আর েkাধ। ei কাম আর েkাধ রেজাgণীেক নানা িদেক েদৗড় করােত থােক। eরা হে  আgেনর 
মত মহাশনঃ, আgেনর মত d রূণীয়, কাম আর েkাধ আgেনর মত সব িকছুেক িগেল েফেল। ei dেটার দাদা হে  তেমাgণ, 
তেমাgণ আর সttgণ েদখেত eক রকম। তেমাgণীেক বাiের েথেক মেন হেব েস কখন িমেথয্ কথা বেল না, চুির কের না, িকnt 
তেমাgণীর চুির করার kমতাi েনi, িমথয্া কথাo বলেত পারেব না। েবিশর ভাগi হে  তেমাgণী, eেদর dারা েকান কাজi হেব 
না, ভগবান লােভর েতা েকান p i েনi।  তেমাgণ েথেক রেজাgেণ যখন আসেব তখন তার মেধয্ pথেম aেনক রকেমর েগালমাল 
েদখা েদেব, eখােন চিুর করেছ, oখােন েজা িুর করেছ, েসখােন চালবািজ করেছ। রেজাgণী egেলা েকন করেছ? েস িক িনেজ 
েথেক করেছ? না, কাম আর েkাধ ei dেটা রেজাgণীেক ধাkা েমের েমের করাে । িdতীয় aধয্ােয় ভগবান বেলিছেলন, কামাৎ 
েkােধাহিভজায়েত, েkাধ কাম েথেক জn িনে । ei কাম আর েkাধ আসেল রাগ আর েdষ েথেক হয়। eকটা বাসনা eেস 
আমােদর িঘের েফেল, আমােক পাঁচ জন েলাক জাnক, মাnক, তখন যিদ েকu কটূ কথা বেল আমার তখন েkাধ eেস যােব। ei 
েkােধর বশবিতর্ হেয় আিম হয়েতা েকান পাপ কাজ কের বসলাম। পাপ কেমর্র েপছন আেছ কাম আর েkাধ, কাম আর েkােধর 
েপছেন আেছ রেজাgণ। িকnt তা সেtto রেজাgণী তেমাgণীর েথেক aেনক ভােলা।  
 

ধেূমনািbয়েত বিhযর্থাদেশর্া মেলন চ। যেথােlনাবেৃতা গভর্sথা েতেনেদমাবতৃm ।।৩৮।। 
আবতৃং jানেমেতন jািনেনা িনতয্ৈবিরণা। কামrেপণ েকৗেnয় d েূরণানেলন চ।।৩৯।। 

 েধাঁয়া েযমন আgনেক আ ািদত কের রােখ, ময়লা েযমন আয়নার কাঁচেক মিলন কের েদয় আর জরায়ুর dারা গভর্ েযমন 
আ n থােক, িঠক েসi রকম যা িকছু কাজ কমর্ হয় সব ei কাম আর েkাধ িদেয় েসi কােজ কতর্ার িবেবক বুিdেক আবৃত কের 
রােখ। তাi jানীেদর কােছ কাম আর েkাধ সব সমেয়র শtr। jািনেনা িনতয্ৈবিরণার বয্াখয্া িদেত িগেয় শ রাচাযর্ jানী, ajানী 
আর িবjানীর তফাৎ কের বলেছন – িবjানীর কখনi েকান িকছুেতi েবতালা পা পড়েব না, ajানীর েkেt িক হয়, যখন েস 
েভাগ কের সব িকছুi তার aমেৃতর মত মেন হয় আর েভােগর মেধয্ eেকবাের ঝাঁিপেয় পেড়, পের তার শরীর খারাপ হয়, মােন 
ei েভােগর ফলটা পের িবেষর মত আেস। িবjানী েভােগর িদেক যােবi না, আর ajানীর েকান িকছুর তৃ া eেল েভােগ 
eেকবাের ঝাঁিপেয় পড়েব, পের যখন েভােগর ফলট িবষ হেয় িফের আসেব তখন েস বলেব হায় eিক হল আমার। jানীo েভাগ 
করেত যায় িকnt যখন েভাগ করেত যায় তখনo, যখন েভাগ কের তখনo আর েভােগর পেরo বলেব, িছ িছ িছ, আিম eটা িক 
করিছ, আমার মেন েয কাম আর েkাধ আেছ, আমার েভতের েয রাগ আর েdষ আেছ, eরাi আমােক িদেয় eiসব uেlাপাlা 
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কাজ করাে । আর মেনর মেধয্ সব সময় েখাঁচােত থাকেব আিম িকভােব eiটা েথেক েবেরােত পারব। jানীo েভােগ েনেম পেড়, 
িকnt েস জােন েয আমার আেগর আেগর জেnর যত রকেমর কাম আর েkাধ জেম আেছ, egেলাi আমােক িদেয় ei সব 
আেজবােজ কাজ করাে , আমােক েয কেরi েহাক eখান েথেক েবেরােত হেব। ei রকম েভেব িনেয় েস আর কখন েভাগ করেত 
যােব না েয তা নয়, আবার েস েভােগ েনেম আসেব, িকnt eখন েস িনজেক খুব সংযিমত কের েরেখেছ। jানী বুঝেত পারেছ েয 
আমার পূবর্ পূবর্ সংsার gিল আমােক িদেয় eiসব করাে । করার আেগo েস ভােলা ভােব েভাগ করেব না, েভােগর সময়o আনn 
পােবনা, আর েভােগর পের েতা তার মনটা খারাপ হেয় যােব। যা েভাগ করেত eেসিছল েভাগ করার পর বলেব, egেলা আমার 
মেধয্ িছল ভােলাi হল egেলা েবিরেয় েগল। িকnt যারা ajানী েভােগর aেনক আেগ েথেকi কত রকেমর পিরকlনা করেত 
থাকেব।  
 
 মথুরার িদেক eকটা খুব মজার গl pচিলত আেছ, মথুরার িদেক pচুর ভাNারা হয়, ei গlটাo েসi ভাNারা িনেয়। 
eকবার eকটা ভাNারা হেয়েছ তােত কেয়কজন পাNা েকান কারেণ েযেত পােরিন। তখন িবেকেলর িদেক েসi পাNার েখাঁজ িনেত 
যােব আজেকর ভাNারায় খাoয়ােত েক চয্ািmয়ন হেয়েছ। েযেত েযেত রাsায় eকজন dজন কের িফের আসেছ েদখেত পাে । িকছু 
দরূ িগেয় েদখেত পাে  েয eকজনেক চারজন েলাক কাঁেধর uপের বিসেয় চািগেয় িনেয় আসেছ। eরা বুেঝ েগল েয আজেকর 
ভাNারােত ei চয্ািmয়ন হেয়েছ। তখন eরা eেস eেক বলেছ – কয্ায়া েচৗেব, কয্াiেস কােটা কাট্ ? মােন েচৗেবজী আজেক েকমন 
হারান হারােল সবাiেক। েচৗেবজী তখন খুব dঃখ কের বলেছ – ময্ায় েকয়া কােটা কাট্ , o েচৗেব কােটা কাট্  লg েম েযা আবত 
hায় খােটা খাট্ । মােন, আিম িক চয্ািmয়ন, যােক খােট কের আনা হে  েসi চয্ািmয়ন, আিম eর কােছ িকছুi না। তারপেরi 
েদেখ eকটা েলাকেক খােট কের িনেয় আসা হে । eরাo তখন তার কােছ েদৗেড় িগেয় বলেছ, কয্ায়া েচৗেব কয্াiেস কােটা কাট্ । 
eo খুব dঃখ কের বলেছ – ময্ায় েকয়া কােটা কাট্ , o েচৗেব কােটা কাট্  েপৗঁছা েযা শান ঘাট। েয শান ঘােট েপৗঁেছ েগেছ েস 
হে  চয্ািmয়ন। ajানীরা ei রকমi হয়, যখন েভাগ করেত েনেম পেড় তখন েকান hঁশ থােক না, তারপেরi হয় মের নাহেল 
নড়াচড়ার kমতাi থােক না। আবার যখন েসাজা হেয় যােব তখন আেগর ক  সব ভুেল িগেয় আবার েভােগর মেধয্ ঝাঁিপেয় পড়েব। 
 
 কাম আর েkাধ ei dেটাi হে  pধান শtr। eরা েকাথায় থােক? ভগবান বলেছন - 
 

iিndয়ািণ মেনা বিুdরsািধ ানমচুয্েত। eৈতিবর্েমাহয়েতয্ষ jানমাবতৃয্ েদিহনm ।।৪০।। 

 ei কাম আর েkােধর aিধ ান েকাথায় েকাথায়? বলেছন – iিndয়, মন আর বুিd হে  কাম আর েkােধর aিধ ান। 
eকবার যিদ েজেন েনoয়া যায় আমার শtr েকাথায় লুিকেয় আেছ, তখন েসi শtrেক নাশ করা aতয্n সহজ হেয় যায়। যত 
রকেমর কাজ হেত থােক সবার uৎস হে  ei কাম আর েkাধ। েসiজn তেমাgণ েথেক েকান সমsা হয় না, িকnt যারা 
রেজাgণী তােদরi সমsা হয়, সমsাটা হে  কাম আর েkাধ। কাম আর েkাধ েকন হে ? রাগ আর েdষ ei dেটার জn। 
মলূতঃ কাম আর েkাধ রাগ আর েdেষর সােথ জিড়েয় আেছ। কাম আর েkােধর িতনেট বাসsান, iিndয়, মন আর বুিd। আমােদর 
ei বাiেরর েচাখ, কান, নাক egেলা iিndয় নয়, আসল iিndয় হে  মিsে র িবিভn sায়ু েকেnd aবিsত, আর egেলা হে  তার 
যnt। মন আর বুিdরo েকnd হে  মিsে । iিndেয়র যত যnt egেলা নাভর্ েসন্টােরর মাধয্েম মিsে  িগেয় বেস আেছ। ei 
মিsে রi eকটা িবেশষ কাজেক iিndয় বলা হে , আেরকটা িবেশষ ধরেণর কাজেক মন বলেছ, েসi মিsে রi আেরকটা িবেশষ 
কাজেক বুিd বলা হে । ei মিs i যখন sূল শরীেরর মাধয্েম বাiের েথেক তথয্ আহরণ কের মিsে র sায়ুেকেnd পাঠাবার কাজ 
করেছ তখন তােক বলেছ iিndয়। মিs  যখন িচnা ভাবনা rেপ কাজ করেছ, eটা করব িক করব না, oখােন যােবা িক যােবা না, 
ei ধরেণর েয িচnা gিল করেছ eটােক বলা হে  মন। eরাo তথয্ আহরণ করেছ, িকnt সূk শরীেরর মাধয্েম েয তথয্ সংgহ 
হে  তােকi বলা হে  িচt। আর মনেক যখন বেল িদে  eটাi করেত হেব, eটাi িঠক, ei িঠক কের েদoয়ার কাজটা হে  
বুিdর। ei িচt, মন, বুিd আর aহ ার, eেদর মেধয্ aহ ার সব সময় রাগ আর েdষ েথেকi আেস। aহ ার iিndয়, মন o 
বুিdর মাধয্েম কাজ করায়। যিদ aহ ােরর নাশ করেত বলা হয় তখন iিndয়, মন o বিুdেক িনয়ntেণ আনেত হেব। েকননা 
aহ ােরর িকছু করার েনi, আর িচেtর কাজ শুধু বৃিt ৈতরী করা, তাi িচtেক িনয়ntণ কের েকান লাভ েনi। aহ ারটা হে  
আমােদর সমsা, eর বাস হে  ei িতনেটেত iিndয়, মন o বিুdেত।  
 
 েয েখেত খুব ভােলাবােস, eখন েস িবেয় বািড়র েনমnn েপেলi েসখােন চেল যােব। িবেয় বািড়েত িনেয় যাoয়ােত কার 
বড় ভিূমকা? তার dেটা পােয়র। পা dেটা যিদ বেল েদয় আিম যােবা না, তখন েতা আর তার িবেয় বািড়েত যাoয়া হেব না। eখন 
েস যিদ বেল আিম আর েভাজ েখেত যাব না, তখন পােক বেল েদেব আমার পা যােব না। রাগ আর েdষ েকাথায় ঢুেক আেছ? মন 
আর বুিdেত। মন বলেছ যােবা িক যােবা না, বুিd বলেছ eবােরর মত চল। বুিd যখন বেল িদল তখন আর েকান সমsাi েনi। 
eখন যিদ েকান কারেণ পা েখাঁড়া হেয় যায় তখন বিুd বলেলo েযেত পারেব না, egেলা হে  sূল iিndেয়র বয্াপার। eখন িযিন 
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সাধক তােক বলা হে  েতামার iিndয়gেলার ছুেটাছিট দাপাদািপ বn করেত হেব। তাহেল িক সাধক েচােখ েফিT িদেয়, কােন িসসা 
েঢেল, পা েখাঁড়া কের চুপ কের বেস থাকেব? না, egেলা করেত বলা হে  না। মিsে  েয pিতিkয়া হে  ঐটােক আটেক িদেত 
বলা হে , েযমন বাiের iিndেয়র মাধয্েম uেtজনা আসেছ, েসi uেtজনা নােভর্র মাধয্েম মিsে  যাে , মিsে  িগেয় েস িঠক 
েসi uেtজনাটা বাiের ছুঁেড় িদে , ei বাiের ছঁুেড় েদoয়াটােক আটকাবার কথা বলা হে । তার েথেক আরo বড় বয্াপার হে  
ei pিতিkয়ার সােথ যখন কামনা বাসনা gেলা জুেড় যায় তখন সাধকেক পুেরা িব s কের েদয়। তাi বলেছন – 
 

তsাttিমিndয়াণয্ােদৗ িনয়ময্ ভরতবষর্ভ। পাpানং pজিহ েhনং jানিবjাননাশনm ।।৪১।। 

 যিদ iিndয়েক সংযম না করা হয়, মনেক যিদ সংযত না কর, আর বুিdেক যিদ pিশkণ না েদoয়া হয় তাহেল েতামার 
jান o িবjান dেটাi চেল যােব। শ রাচােযর্র ei jােনর বয্াখয্া িদে ন – আt o aনাt, িবদয্া o aিবদয্ার িবেভদেক আলাদা 
কের ধরেত পারাটাi jান। িকভােব ei jান আসেব? শাst আর আচােযর্র uপেদশ েথেক। তাহেল jান শেbর িঠক িঠক aথর্ 
হে , শাst o আচােযর্র uপেদিশত আtা o aনাtার িবেভদ। িবjান শেbর aথর্ হে  – ei িবেভদেক pতয্k uপলিb করা। 
গীতােত jান o িবjান শb dিট pায়i বয্বহার করা হেয়েছ। কথামেৃতo ঠাkর aেনকবার ei jান o িবjান শb dিট বয্বহার 
কেরেছন। গীতােত aেনক ে ােক jান শbটােক িবjােনর aেথর্ বয্বহার করা হেয়েছ আবার aেনক সময় jানেক ei jােনর aেথর্ 
িনেয় আসা হেয়েছ, আবার েকান েকান সময় jান শbটােক শুধু মাt শাstjান rেপo বয্বহার করা হেয়েছ। েসiজn গীতার aেনক 
ে াক িনেজ পড়েত েগেল an রকম aথর্ মেন হেব। িকnt িবjানেক সব সময় িবjােনর যা pকৃত aথর্ েসi aেথর্i বয্বহার করা 
হেয়েছ আর ajান মােন সব সময় ajােনর aেথর্i uেlখ করা হেয়েছ। িকn jান িবিভn সময় িবিভn aেথর্ েনoয়া হেয়েছ।  
 
 ei েয আমরা eখন শাst aধয্য়ণ করিছ, eখন আমরা ajান েথেক jােনর িদেক যাি । তারপর আমার যখন দৃঢ় ধারণা 
হেয় যােব েয ঠাkর ছাড়া আর সবi হে  aিনতয্, যখন েয েকান ধরেণর েভাগ করেত িগেয় শরীরটা িঘনিঘন করেব, aথচ আিম 
েবেরােত পারিছ না, যখন আমার মেনর pেতয্কিট আচরেণ ধরেত পারব েয ei আিম েরেগ যাি , ei আমার েkাধ আসেছ, ei 
আমার েলাভ হে , যখন মনেক বলেত পারব – মন eiটাi হে  কামাৎ েkােধাহিভজায়েত, তখনi িকnt আিম jান েথেক 
িবjােনর aবsার িদেক যাি ।  
 
 আমরা কামনা বলেত সব সময় কািমনী-কা নেক মেন কির, িকnt কািমনী-কা েনর বাiেরo হাজারটা কামনা থােক। 
আমােক সবাi মািন o জািন েয, eiটাo কাম। আর যখনi েকান েkাধ eেসেছ, eমন িক যিদ মান-aিভমানo হেয় থােক তখনi 
বুঝেত হেব েয েকাথাo আমার eকটা কাম েজেগিছল েসi কামটা েকান ভােব pিতহত হoয়ােতi ei িজিনষ gেলা হে । aেনক 
শাst aধয্য়ণ করেত করেত আর আচােযর্র uপেদশ শুনেত শুনেত মনটা eiসব বয্াপাের খুব সজাগ হেয় যায়। িক বয্াপাের সজাগ 
হে ? ei েয বলা হল আt আর aনাt eবং িবদয্া আর aিবদয্া ei dেটার বয্াপাের।  
 
 তাi বেল িক jানীর কাম o েkাধ থাকেব না? িন য়i থাকেব। সাধারণ মাnেষর কাম েkাধ আর jানীর কাম েkােধর 
পাথর্কয্ শুধু গভীরতা আর sায়ীেt। jানী বুঝেত পােরন আিম েরেগ েগিছ, ajানী বা সাধারণ মাnষ বঝুেতi পােরনা েয আিম 
েরেগ েগিছ। কাম েনi েkাধ েনi eকমাt মরা মাnেষর। jানী o িবjানীরo েkাধ হেব, sয়ং ভগবান aজুর্নেক eেতা uপেদশ 
িদেলন, তারপর িপতামহ ভী  যখন eমন তীর মারেত শুr করেলন েয aজুর্ন সামলােতi পারিছল না, তখন ভগবান ীকৃ  েরেগ 
িগেয় িপতামহ ভী েক আজেকi েশষ কের েদব বেল রথ েথেক েযi েনেম পেড়েছন, aজুর্ন িগেয় ীকৃ েক বলেছন, আপিন e িক 
করেত যাে ন pভু। aজুর্ন েযমিন বলেলন ীকৃ  সে  সে  িফের eেলন। আর aজুর্ন যিদ নাo বলত তাহেল িক হত? িকছুi হত 
না, আরo d’পা িগেয় িনেজi ঠাNা হেয় িফের চেল আসেতন। কাম েkাধেক িনয়ntণ করা মােন eiটাi। কাম আর েkাধ েয 
কখনi আসেব না েসটা বলা হে  না। কাম আর েkাধ uঠেব না েয বলা হে , eর aথর্ হে  uঠেলi jানী সজাগ হেয় যান। 
আবার aেনক সময় eনােদর েkাধ যখন oেঠ তখন pেয়াজেন েসi েkাধেক pকাশ করেতi হয়। ীরামচndo েkাধেক pকাশ 
কেরেছন, মহmদo pকাশ কেরেছন। িকnt েসটার েপছেন an কারণ আেছ। েলাভ জিনত, sাথর্জিনত েকান েkােধর pকাশ হে  
না, eখােন সবটাi হে  পরমােথর্র জn, ei েয যুd হে  ঈ েরর জni আমােক যুd করেত হে  eবং যুেd আমার েkাধেকo 
pকাশ করেত হে । ei িজিনষ gেলােক েকu মুেখ বেল িদেল ধরেত পারেব না। েযমন েযমন েস সাধন জীবন যাপন করেব 
েতমন েতমন egেলাo পির ার হেয় যােব। সব utর িকnt েশষ পযর্n ঠাkেরর কাছ েথেকi আেস। ভােলা কের জপ ধয্ান করেল 
ঠাkরi সব utর িদেয় েদেবন।  
 

eটা aতয্n খাঁিট কথা, কারণ েয েকান utর যিদ ঠাkেরর মখু েথেক সাkাৎ না আেস ঐ utের েকান িদনi আমার 
সংশয় দরূ হেব না। েযিদন ঠাkর সামেন বেস িশkা েদেবন েসi িশkাটাi িশkা আর বািক সব aসার, েসiজni বলা হয় সব 
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িবদয্াi হে  aপরা িবদয্া, পরা িবদয্া হে  েসটাi েযটা ভগবান িনেজ িশkা েদন। েবদ, গীতা, uপিনষদ, কথামতৃ সবi aপরা 
িবদয্া। তার মােন আেগ gr েযটা বেল িদেয়েছন, শাst েযটা বলেছ েসi কথােত আপাততঃ িব াস েরেখ সাধনার পেথ eিগেয় 
েযেত হেব, সাধনা কের কের ঠাkেরর দশর্ন কের, দশর্ন মােন েচাখ বn কের বাiেরo anকার েভতেরo anকার েদখা নয়, সামেন 
eেস ঠাkর বলেবন – বল েতামার আজ িক p । আমার ei p । ঠাkর বলেবন ei pে র ei utর, তখন পির ার হেব, তার 
আেগ হেব না। sিফ সাধকেদর জীবনী পড়েল, ী ান িমিsক সাধকেদর জীবনী পড়েল েদখা যােব, সবাi ei eকi কথা 
বলেছন। jান o িবjােনর বয্াখয্ােতo শ রাচাযর্ ei কথাi বলেছন। গীতা পেড় গীতা িক বলেত চাiেছ eiটােক ধারণা করার 
নাম হে  jান, আর ঠাkর eেস যখন িনেজ বলেবন তখনi ঐটা িবjান। ঠাkর না আসা পযর্n িবjান হেব না। ঠাkরi বলেছন 
jানী ভয় তরােস, jানী সব সময় ভেয় থােক কখন পতন হেয় যােব িঠক েনi। ei েদখিছ িবরাট সাধু, কত েলকচার, কত ভk, 
িক snর সব বুিঝেয় িদে ন, তার িকছু িদন পের খবেরর কাগেজ ঐ সাধুর নােম eকটা েক া েবিরেয় েগল। eiটাi sাভািবক, 
িবjানী যতkণ না হে  ততkণ পতেনর সmবনা থাকেবi, তেব hাঁ, ajানীর েথেক িতিন aেনক uপের। যারা eiসব jানীেদর 
পতন েদেখ িতযর্ক দৃি পাত কের, তােদর বাপ ঠাkদর্াo িকnt ঐ aবsায় েপৗছঁেত পারেবন না েযখােন uিন েপৗঁেছ েগেছন। আর ei 
পতেনর পর jানী eবার েযখােন eিগেয় যােবন, েসখােন েপৗঁছান আমােদর মত সাধারেণর েলােকর পেk সmবi নয়। 
 
 jানী যত uপের uঠেছন ততi তাঁর পা টলমল কের পেড় যাবার সmবনা েবিশ হেব। আমরা যখন পােয় হাঁটিছ তখন পা 
িsপ কের পেড় েযেত পাির। eখন যিদ চার ফুেটর রণপা িনেয় হাঁিট তখন পেড় যাoয়ার ভয়টা আরo েবেড় েগল। আর যিদ পেনর 
ফুট লmা রণপা িনেয় হাঁিট, তখন বয্ােলn আরo কিঠন হেয় যােব। যিদo আমােক িবরাট u ঁচু েদখাে  িকnt েয েকান মhুেতর্ আমার 
পেড় যাoয়ার সmবনা রেয়েছ। আর রণপাটােক যিদ eকশ ফুট কের েদoয়া হয়, তাহেল আমার বয্ােলn িকnt তখন পুেরা টলমল 
করেব, যখন তখন পেড় েযেত পাির, আর পড়া মােন মুখ থবুেড় পেড় িক হেব ভাবাi যােব না। আমার uেd  হে  ei রণপা 
িদেয় িবরাট uঁচু eকটা পঁিচলেক িডিঙেয় যাoয়া, পাঁিচলটােক যিদ েকান রকেম টপেক েযেত পাির তাহেলেতা েকlা ফেত হেয় েগল। 
িকnt েশষ মুhতর্ পযর্n আমার ভয় থাকেব। eiটাi হে  jানীেদর সমsা। ei সমsার বয্াপারটা সাধারণ েলােকর ধারণা করা 
সmবi নয়। ei েয eiখােন ভগবান বলেলন  - পাpানং pজিহ েhনং jানিবjাননাশনm , jানিবjাননাশনm  হে  ei ধরেণর 
পাপ কমর্ েতামার jানেক েতা নাশ কেরi েদেব আর সােথ সােথ িবjান নাশনm  মােন িবjানী হেত েদেব না। িবjানীর কখন নাশ 
হয় না, যার pতয্k anভূিত হেয় েগেছ আর তার কখন নাশ হেব না। eখন বলেছন egেলােক িনয়ntণ করেব িকভােব? 
 

iিndয়ািণ পরাণয্াhিরিndেয়ভয্ঃ পরং মনঃ। মনসst পরা বিুdেযর্া বুেdঃ পরতst সঃ।।৪২।। 

 ei ে াকিট খুব uেlখনীয় eকিট ে াক, eটা হে  মা o েছেলর সmকর্। eখন uেd  হে  কাম আর েkাধেক 
আটকােনা বা রাগ আর েdষেক আটকােনা। রাগ হে , েয িজিনষটােক েদখেলi আিম ঝাঁিপেয় পড়েত চাiিছ। ei বয্াপাের সব 
েথেক িবপjনক হে  িবষয়। রাগ আর েdেষর যত েগালমাল হে  িবষয় েথেক, তাহেল িবষয় gিলেক সিরেয় িদেলi হল। ঠাkর 
বলেছন কািমনী-কা নi মায়া, েবলুড় মেঠর েঘরােটােপর মেধয্ কািমনী-কা েন মন েদবার sেযাগi েনi। তার মােন রাগ আর েdষ 
িনয়ntেণ eেস েগল। িকnt েভতের ei কািমনী-কা েনর বীজেতা িগj িগj  করেছ। েসiজn বলেছন িবষয়েক সিরেয় িদেলi হেব 
না, িdতীয় aধয্ােয়i ভগবান বেলিছেলন – িবষয়ািবিনবতর্েn িনরাহারs েদিহনঃ। ei িবষেয়র pিত iিndয় সবার আেগ ধািবত 
হে । iিndয়েক েক নাচাে ? মন নাচাে , iিndেয়র মািলক হল মন। আবার ei মনেক নাচাে  বুিd। বুিd িক কের? বুিd মনেক 
বলেছ – সব বয্বsা করা আেছ, পুিলেশ ধরেব না, বািড়েত খবর পােব না, েকান িচnা েনi, সব িঠক করা আেছ, চল ei 
বদমাiিসটা কের েনoয়া যাক। আজকাল pায়i খবেরর কাগেজ েদখা যায় েয বড় বড় শহেরর iয়ং েছেলেমেয়রা েকান ফামর্ হাuেস 
িগেয় নানা রকেমর েনশা ভাং করেত িগেয় মারা যাে । eখন iয়ং েছেলেমেয়রা ভােলা মত জােন Dাগs  খাoয়া িনেষধ আেছ। 
Dাগস েনoয়ার আেগ মন েদানেমানা করেছ, বাবা-মা যিদ জানেত পাের, পুিলশ যিদ খবর েপেয় যায়, যিদ ধরা পেড় যাi তখন িক 
হেব? তখন বুিd বলেব, না না, পুিলশেক টাকা েদoয়া আেছ, আর বাবা-মা জানেব িক কের, d’ঘন্টা পেরi েতা বাবা-মার কােছ 
িফের যােব। বুিd বেল িদল, eiবার o েনেম পড়ল। eরা ধারণা করেত পারেছনা েয, েতামােক পুিলশ নাi ধrক, বাবা-মা নাi 
জাnক িকnt েতামার যা সবর্নাশ হবার েসটােতা হেয় েগল।  
 
 iিndয়, িবষয়, মন, বুিd ei সব িকছুর মািলক হে ন আtা। েতামার pধান সমsা ৈতরী করেছ েতামার রাগ আর েdষ। 
তাi ei রাগ o েdষেক সংযম কর। আপাতদৃি েত ei রাগ o েdষেক সংযত করার সহজ uপায় হে  িবষয় েথেক সের আসা। 
িকnt eটা েকান sায়ী সমাধান নয়, ei রাগ o েdষi আবার rপ পােl an ভােব আসেব। তাi বলা হে  আেগ iিndয় সংযম 
কর। iিndয় সংযম হে , েযমিন খবর েপলাম oখােন ভােলা খাবােরর বয্বsা করা হেয়েছ, তখনi িজhা iিndয়েক আটেক দাo। 
eটা যিদ করেত না পার তাহেল মেনর মেধয্ যা স l িবকl আসেছ আsক, িকnt আিম eটা করব না। eটােকo যিদ না 
আটকােত পার তাহেল তুিম েযটা েশেষ িঠক কের িনেয়ছ েয oখােন যাব, ei িঠক করাটােক আটকাo। 
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 আেগকার িদেনর িশিkত মািজর্ত পুrষ যাঁরা িছেলন তাঁেদর বুিdটা িছল পিরমািজর্ত। বুিd মােন আমরা েয aেথর্ িবষয়ীর 
বুিd মেন কির েসi i nt el l i gence eর কথা বলা হে  না। শাst আর আচােযর্র কােছ শুেন শুেন েয পিরমািজর্ত বুিd, েয বুিdেক 
বলেছ deci si on maki ng f acul t y  , eত পির ার িছল েয তাঁেদর বুিd েকান িকছু aিনয়ম েবিনয়েমর মেধয্ কখন যােবi না। 
েযমন আমরা eখােন যারা শাst aধয্য়ন করেত eেসিছ, আমােদর যিদ বলা হয় গrর মাংস েখেত, তাহেল আমরা আঁৎেক uঠব, 
তার মােন গrর মাংস খাoয়া না খাoয়ার বয্াপাের আমােদর েয বুিd েসটা পির ার, eখােন স l-িবকl কখনi uঠেব না, 
iিndেয়র ei বয্াপাের েকান sাধীনতা পােবi না, iিndেয়র সামেন িবষয় থাkক আর নাi থাkক গrর মাংেসর বয্াপাের েকান p i 
েনi। aথচ নতুন pজেnর েছেলেমেয়েদর uপর েকান িনয়ntণ েনi, িবেদশ িবভুঁiেয় িগেয় তারা eখন চুিটেয় গrর মাংস েখেত শুr 
কেরেছ। eখােন eেদর কােছ শােstর কথা gেলােত dা েনi, বুিd dবর্ল হেয় েগেছ। িকnt pথমবার বীফ্  মুেখ িদেত তারo মন 
aব i চ ল হেব। eকবার যখন মুেখ তেুল িনেয়েছ, তখন বুিdর uপর তার সমs িনয়ntণ kমতা চেল েগল। aথচ eেদরi বাবা 
মা যারা ভারেত আেছন তারা বীফ্  খাoয়ার কথা িচnাi করেত পােরন না। ভারতবেষর্ বীফ্  খাoয়ার নােম সরকােরর পতন হেয় 
যােব। সামেন কমনoেয়লথ েগমস আসেছ, েসখােন kীড়া মntীেক িলিখত ভােব েনািটশ িদেত হেয়েছ েয No beef wi l l be    
served, aথচ আমােদর সnানরা আেমিরকােত িগেয় বীফ্  খাে । িকnt বুিd যিদ িনয়ntেণ eেস যায়, শাst েযটা বেল িদেয়েছ আিম 
তার বাiের যাব না, তখন iিndয়, রাগ, েdষ, কামেkাধািদ আমােক িকছুi করেত পারেব না। আর ei শাst pমােণর uপর eকটাi 
আেছ, েসটা হে  আtjান। আিম যিদ সব সময় আtjােন pিতি ত থািক, pিতি ত না হেলo যিদ আtjােনর িচnন মনন িনেয় 
সব সময় থাকেত পাির, তাহেল কখনi ei শtrgেলা আমােক েকান েগালমােলর মেধয্ িনেয় েযেত পারেব না। আিম েতা িবশুd 
আtা, আিম egেলা েকন করেত যাব, ei ভাবেক যিদ ধের রাখা যায় তাহেল কখনi েকান েগালমাল হেব না।  
 

বুিd হে  সবার মা। eকটা ছাগল, তার dেটা িতনেট বা া, ছাগলেক যিদ ধের িনi তখন বা া gেলা িনেজ েথেকi 
তােদর মােয়র েপছেন েপছেন যােব। iিndয় হে  মেনর বা া, মেনর মা হে  বুিd। বুিdেক যিদ eকবার ধের েনoয়া যায় তাহেল 
সব কটা পেথ eেস যােব। িকnt যিদ আমরা আtjানেক সব সময় ধের রািখ, eখােন আtjান বলেত আেtাপলিbর কথা বলা 
হে  না, আtjানেক eখােন আtবুিd rেপi বলা হে , আের আের আিম egেলা িক করিছ, আিম েতা েসi িবশুd ৈচতn, ei 
বুিd করা। িবশুd আtা কখনi রাগ o েdষ dারা েpিরত হেবন না। যখনi মেন হেব আিম ei কাজটা েয করিছ eটা রাগ o 
েdেষর dারা েpিরত হেয় করিছ, েযমন আমার বািড়র দরকার েনi িকnt eকটা বািড় িকনিছ, গািড়র দরকার েনi গািড় িকনিছ, তখন 
আিম িচnা করিছ িক করব, িকনব িক িকনব না, েকনাটা িক িঠক হেব, তখনi sরণ করেত হেব আের egেলা আিম িক করেত 
যাি , আিম েতা আtjােনর পিথক, আিম েকন রাগ o েdষ েথেক েpিরত হেয় egেলা িকনেত যাব। িযিন আtjােন pিতি ত 
হেত চাiেছন তার egেলা েশাভা েদয় না। ei িচnা যখন হেত থাকেব তখন সে  সে  মেনর ছিবটা পুেরা পােl যােব, তখন 
েকu আমােক নাড়ােত পারেব না। যাঁরা আtjানী তাঁেদর কথাi শােst আেছ, তাi শাst আর আtjানী eকi িজিনষ। আমােদর 
মেধয্ েয pিতিনয়ত সংশয় uপিsত হয়, আিম eটা করব িক করব না, আিম েসখােন যাব িক যাব না, ei ধরেণর সংশয় মােন 
আিম deci si on maki ng f acul t y   েত িপিছেয় আিছ। ei deci si on maki ng  খুব সহজ ভােব হয় যিদ আিম আtjােন 
pিতি ত হi, আিম িবশুd আtা, আমার eখন েসi েবাধ হয়িন, িকnt আিম ঐ পেথর পিথক, তাi আিম আমার মনেক চ ল হেত 
েদব না। িকেসর েথেক চ ল হেত েদব না? রাগ আর েdষ েথেক, কারণ আtােত রাগ আর েdেষর েকান sান েনi। আিম eমন 
েকান কাজ করব না েযটা রাগ আর েdষ েpিরত। ei ভােব যখন তুিম eেগােত থাকেব, তখন িক হেব – 
   

eবং বেুdঃ পরং বুdা সংsভয্াtানমাtনা। জিহ শtrং মহাবােহা কামrপং dরাসদm ।।৪৩।। 

 ei শুd মনেক যখন সমািধs কের েদoয়া হয়, সমািধs মােন মনেক আtjােন ঢুিকেয় েদয়, তখন ei েয dজর্য় শtr 
কাম, eেক পুিড়েয় ছাi কের েদয়। আtভােব েয pিতি ত হেয় েগল, তখন বুিd, মন, iিndয় সব িকছুi িনেজর আয়েt চেল 
eেসেছ, রাগ আর েdষেক তখন েকাথাo খঁুেজ পাoয়া যােব না। eখােন িকnt আtjান বলেত আtার uপলিb যার হেয়েছ তাঁর 
কথা বলা হে  না। eখােন আtjান বলেত েবাঝান হে  েয, ei েবাধটুk রাখা েয আিম েসi িবশুd আtা। eটা হে  jােনর 
aবsা, মােন িযিন শাst o আচােযর্র কােছ আtার কথা, u  আধয্ািtক জীবেনর কথা শুেনেছন তােদর কথা গীতা eখােন বলেছ।  
 
 যারা pথম pথম শাst aধয্য়ণ করেত আেসন তাঁেদর কােছ সব িকছুi নতনু মেন হেলo তাঁেদর মেন ei েবাধ হয় েয, যা 
কথা শুনিছ egেলা েযন an েকান u  জগেতর কথা। eনারা েবাধ কের থাkন িক েবাধ নাi কের থাkন, মাnক নাi মাnক িকnt 
eটা মেন হেব েয egেলা যা শুনিছ সব an জগেতর কথা। আর যারা aেনক িদন ধের শােstর কথা শুনেছন তােদর কােছ েতা 
সাংঘািতক বয্াপার হেয় েগেছ। তারা বুঝেত পারেছন েয eকটা u  সtা িকছু আেছ েয আমােদর ৈদনিnন জীবেন আমার শরীর, 
মন, iিndয়েক চালাে । eখন তােদর যিদ েকান সমsা আেস, িসdাn েনoয়ার বয্াপাের সংশয় আেস, ei কাজটা করব িক করব 
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না, তখন িক হেব - eবং বুেdঃ পরং বুdা সংsভয্াtানমাtনা, ei বুিdেক পরং িদেয়, পরং হে ন আtা, আtা িদেয় বুিdেক 
eেকবাের সংsভয্াtাননাtনা, িনেজর আয়েtর মেধয্ িনেয় আসেব, আtা েযন বুিdেক গলা িটেপ ধের বেল িদে  eটাi করেত 
হেব। ei আtভাবটােক দৃঢ় করার কথাi বলা হে । আtভাব দৃঢ় হেয় েগেল েয বুিd বলিছল করব িক করব না, েস তkুিণ বেল 
েদেব িক করেত হেব। বুিdর পের েয মন রেয়েছ েসেতা ei আtভােবর কােছ দাঁড়ােতi পারেব না, ফঁু েমেরi uিড়েয় েদেব। 
েতামার যা িকছু আেছ িনেয় eেসা তুিম আমােক িকছু করেত পারেব না। 
 
 আমােদর েযমন িকছু েরাগ আেছ েযমন বয্াক েপiন, jর, ডাkাররা বলেছন egেলা েকান েরাগi নয়, egেলা হে  েকান 
িজিনেষর পিরণাম েথেক eটা হে । বেল েsTস o েটনশান েথেক বয্াক েপiন হয়, আসেল বয্াক েপiন বেল েকান েরাগi নািক 
েনi। আিম যখন েকান িবষেয়র pিত ধািবত হি , ei ধািবত হoয়াটা কখনi বড় নয়, eর েপছন eকটা েরাগ আেছ, েসটা হে  
েশাক আর েমাহ, রাগ o েdষ, কাম o েkাধ। ei িজিনষ gেলা েকাথাব বাস কের? iিndয়, মন o বুিdেত বাস কের। eখন আিম 
যিদ শুধ ুiিndয়েক সংযম কির তখন খুব ভােলা কাজ হেব, িকnt বািক dেটা মন o বুিdেতা কথা শুনেব না, ei dেটা সব সময় 
েচ া কের যােব আমােক ফাঁেদর মেধয্ েফেল েগালমাল পািকেয় িদেত। মন যিদ আয়েt eেস যায় তখন স l-িবকl েথেক েয 
কাজ gেলা করা হে  ঐ কাজ gেলা করব না। িকnt কখন মন বলেছ আমােক eটা করেতi হেব, aথচ েসটা আবার শাst সmত 
নয়। তার মােন বুিd যিদ িঠক িঠক আয়েt না আেস বলেছন তখনo মন িনয়ntেণ থাকেলo েগালমাল হেত থাকেব। িকnt eকবার 
েয আtjােন pিতি ত, আবার বলা হে , eখােন আtjান মােন bhjানীর কথা বলা হে  না, িযিন bhjানী, িবjানী, েযমন 
ীরামকৃ  তাঁেক েকান িকছুi আর আয়t করেত হেব না, eখােন eনােদর কথা বলা হে  না, আমােদর মত েলােকেদর কথা বলা 

হে । ei ভাবটােক দৃঢ় করা, আিম েসi িবশুd আtা, িবশুd আtার মেধয্ েকান কাম েkাধ থােক না, আিম ei পেথর পিথক, 
তাi আিম eigেলা করব না। ei ভাবটা েযমিন আেরাপ করব তখন ei পুেরা বয্াপারটাi সে  সে  আটেক যােব।  
 
 আিম eকটা মieর uপর দাঁিড়েয় আিছ, মiটা লড়বড় করেছ, eখন েদখেত হেব মiটার েকান জায়গাটােত লড়বড় 
করেছ, তখন েসটােক টাiট কের দিড় িদেয় েবঁেধ িদেল আর লড়বড় করেব না। আমােদর যত লড়বড় ei বুিd েথেকi শুr হয়, 
ei বুিdেক টাiট কের েবঁেধ িদেল সবটাi পেথ চেল আসেব। বুিd সব সময় হে  শাst আচাযর্ সmিnত, শাst আর আচােযর্র কাছ 
েথেক েযটা িশখিছ েসটাi বুিdেক িঠক করেব। িকnt আিম সব কথা নাo িশেখ থাকেত পাির। েযমন iসলােম ei সমsা হেয়েছ, 
েকারােন েযটা বলা হেয়েছ েসটা হে  শাst সmিnত, েকারােনর কথা মানা মােন বুিdর মত কাজ করা, িকnt নতুন নতুন েয পিরিsিত 
gিল আসেছ তার কথা েতা েকারােন েনi। েসখােন eরা িক কের িঠক কের বলেব েয eটা করা যায় িক যায় না। েযমন েকারান 
বলেছ তিুম sদ েনেব না। sদ েনেব না েকন বলা হেয়েছ? কারণ মহmদ িছেলন িজuসেদর িবrেd, টাকা পয়সা ধােরর কারবার 
করত জhিদরা, জhিদরা ei কাজ করত বেল মহmদ িনেষধ কের িদেলন েতামরা েকu sদ েনেব না। িকn বতর্মান aথর্নীিত 
দাঁিড়েয় আেছ েশয়ার মােকর্েটর uপর। আমার eক েকািট টাকা আেছ, ঐ টাকা িদেয় আিম েকান েকাmািনর েশয়ার িকেন iনেভs 
করলাম, েকাmািনর তখন pসার হেত থাকেব, pসার হেল তার মনুাফা আসেব, মুনাফা হেল েশয়ারেহাlাররা তার aংশ পােব, 
মলূতঃ eটাi sদ হেয় েগল। iসলািমক মূলয্েবাধেক আকঁেড় থাকেল আমার েশয়ার েকনা কখনi uিচৎ হেব না। eখন েশয়ার যিদ 
েকu না েকেন তাহেল েকাmািন টাকা তলুেত পারেব না, েকাmািন টাকা না েপেল েকাmািনর সমৃিd আসেব না, ei কারেণ 
পািকsােনর aথর্নীিত পুেরা েভে  পড়েছ। তাi েকারানেক আধার কের িনেজর বুিdেক িঠক করা যাে  না। নতুন নতুন পিরিsিত 
আসেতi থাকেব, সব কথাi শােst থাকেব তার েকান মােন েনi। িকnt েশষ কথা কার থাকেব? কার কথাi েশষ কথা? আtাi 
হে ন ে  িশkক।  
 
 গীতা আমােক কখনi বলেছ না েয তিুম ei ei কাজ কর আর ei ei কাজ করেব না, গীতা anসাের আমরা েয েকান 
কাজi করেত পাির, যিদ েসi কাজ রাগ o েdষ dারা েpিরত না হয়। আমােক ঘর সংসার চালােত টাকার দরকার, আিম েশয়ার 
মােকর্ট েথেক টাকা আয় করব, তুিম লাগাo টাকা েশয়াের। pচুর টাকা আসেত লাগল, eখন িক আিম আনেn রাsায় েধi েধi কের 
েনেচ েবড়াব! আর যিদ সব টাকা েশয়াের ঢালার পর েশয়ার মােকর্েট ধস েনেম েগল, তখন আিম িক গলায় দিড় িদেয় েদব! গীতা 
ei gেলােক আটকাবার কথা বলেছ। গীতা কখন েশয়ার মােকর্ট িনেয় কথা বলেছ না, eকটা সাবর্জনীন সবার জn িনয়ম বেল 
িদেলন, েসটা হল রাগ েdষ েথেক েpিরত হেয় েকান কাজ করেব না। তিুম িক করছ, িক করছ না egেলা গীতার কােছ েকান মূলয্i 
েনi, শুধু বেল িদে , েতামার যখন েকান কােজ সফলতা eেস যায় তখন তুিম েধi েধi করেব না, যিদ েধi েধi কর তাহেল 
বুঝেত হেব তুিম রাগ েpিরত হেয় ei কাজ কেরছ। আর যিদ েকান কােজ aসাফলয্তার জn তুিম যিদ গলায় দিড় িদেয় দাo 
তাহেল বুঝেত হেব তিুম েdষ েpিরত হেয় কাজ কেরছ। eর পের গীতা িকnt েতামার দায়ীt েনেব না।  
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 গীতা আমােদর আেগi পর পর বেল িদেয়েছ িক িক পথ aবলmন করেব, সব েথেক u  হে  িনবিৃtমাগর্, eর নীেচ 
আেছ যারা aনাসk হেয় pবৃিtমােগর্র কমর্ করেছ, eর নীেচ আেছ pবৃিtমােগর্র সাধক। তৃতীয় aধয্ােয় েযটা বলা হে  েসটা হে  
aনাসk ভােব pবৃিtমােগর্র কমর্ করা। aনাসk হেয় pবৃিtমাগর্o যিদ না করেত পাের তাহেল anতঃ েযন pবৃিtমােগর্ থােক। িকnt 
আমার েশয়ােরর পেয়ন্ট kিড় হাজার ছািড়েয় েগেছ, লাগাo পািটর্ বেল খুবেস খাoয়া-দাoয়া আর ফুিতর্ করা শুr হেয় েগল, তার 
মােন ei িতনেটর েকানটােতi আিম েনi, আমার েকাথাo েগালমাল আেছ। ei ফুিতর্র সােথ eটাo িনধর্ািরত হেয় েগেছ েযিদন 
েশয়ার পেড় যােব েসিদন আিম গলায় দিড় েদব। গীতা তাi ei িজিনষgেলােক eেকবােরi p য় েদয় না। dেটা aবsায় গীতা 
anমিত েদেব না, eক হে  যিদ আিম পারমািথর্ক jােনর পিথক হi তাহেল anমিত েদেব না, আর যিদ আিম eক শািnপূণর্ জীবন 
যাপন করেত চাiিছ তখনo eর anমিত েদেব না।  
 
 eখােন বলেছন জিহ শtrং মহাবােহা কামrপং dরাসদm , dজর্য় শtr হে  কামনা-বাসনা, ei কামনা-বাসনা gেলােক 
পুিড়েয় ভs কের দাo। িকভােব ভs করেব? iিndয় সংযম কর, iিndয় সংযেম ভs হেব না, মেnর ভােলা, iিndয় সংযেমর েথেক 
আরo ভােলা হেব েতামার মনেক বেশ িনেয় eস, মনেক বশ করেলo সমsা েথেক যােব, eরo uপের আেছ বুিdেক িনয়ntণ কর। 
িকnt আtjােনর anশীলন যিদ তুিম কর তাহেল ei পুেরা বয্াপারটাi িচরিদেনর মত িমেট যােব। iিndয়, মন o বুিd েকান িদন 
আর েতামােক িবরk করেত আসেব না, িবরk করেব িকnt েতামােক কাবু কের িদেত পারেব না, িবjানীর aবsায় যতkণ না যােব, 
pতয্k দশর্ন যতkণ না হেব ততkণ পযর্n পতেনর সmবনা থাকেব। পতন হেয় েগেলo তুিম েশষ হেয় যােব না, ঐখান েথেকi 
দাঁিড়েয় আবার তুিম চলেত থাকেব। 
 
 eরপর আমরা চতথুর্ aধয্ােয় pেবশ করব। চতুথর্ aধয্ােয় কমর্সnয্ােসর ধারণাটােক িনেয় আসেবন। eতkণ েদখান হল 
কাজ, িকnt আমােদর আধয্ািtক শােst কখনi কােজর pশংসা করা হয় না। পুেরা গীতার uেd  হে  আtjান। িকnt jােনর সে  
কেমর্র কখন েযাগ হয় না। িকnt ei জগেত যত েলাক আেছ তােদর ৯৯.৯৯৯% েলাক jােনর জn ৈতরী নয়। েসiজn তােদরেক 
বলা হে  কমর্ করেত। কমর্ করেত েগেল pথম পদেkপ হে  পুেরা আসk হেয় কাজ করেত হেব। eর পর শাst িনেদর্িশত sধেমর্ 
েয কমর্ করার কথা বলেছ েসgেলা কর। sধমর্ করেত করেত যখন মন আেরকটু পির ার হল তখন েতামােক aনাসk ভাব িনেয় 
কাজ করা শুr করেত হেব। eটাo করেত করেত যখন মন আরo পির ার হেয় েগল eiবার তুিম কাজ কমােত শুr কর। কাজ 
কেমর্ েবিশ না জিড়েয় েতামার মনটােক eiবার আtjােনর uপর pিতি ত কর। মন যখন আtjােন পুেরা বেস েগল, তখন 
েতামার jান লাভ হেব। jান লােভর পর eবার তিুম সাধারণ েলাকেক িশkা েদoয়ার জn, তােদর কােছ দৃ াn sাপেনর জn 
েতামােক িকnt আবার কাজ করেত হেব। কাজ িকnt তুিম পুেরাপুির েছেড় ৈtল sামী হেয় থাকেব বলা হে  না। ীরামকৃ , 
sামীজী, িযশু, মহmদ eনারা সবাi কাজ কের েগেছন। তুিমo কাজ ছাড়েব না, িকnt eiটা েতামােক েজেন রাখেত হেব েয কাজটা 
হে  িসিঁড় মাt, কাজ কখনi uেd  নয়। িdতীয় aধয্ােয় ীকৃ  সাংখয্বুিdর আর েযাগবুিdর কথা বেলিছেলন। তৃতীয় aধয্ােয় 
িকnt ei েযাগবুিdটােক বয্াখয্া কের েদoয়া হল।   
 
 
 
 
 

o ঁতৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 
ীকৃ াজুর্নসংবােদ কমর্েযােগা নাম ততৃীেয়াহধয্ায়ঃ।। 

********** 
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চতথুর্ aধয্ায় 

কমর্সnয্াসেযাগ 
১৪i আগs ২০১০ 

  pথম েথেকi আমরা বেল আসিছ েয গীতা হে  খুব জিটল শাst, গীতার মত আর েকান eত জিটল শাst আেছ িকনা 
সেnহ হয়। গীতার ei জিটলতার সােথ eকমাt কথামৃেতর তলুনা করা যায়, কথামৃতo িঠক ei রকমi জিটল শাst। কথামেৃতর 
eকিট পাতার মেধয্i eকশিট ভােবর সমােবশ পাoয়া যােব, িকnt আমরা ei ভাবgিলেক ধরেত পাির না। তাi বলা হয় েযিদন 
েকu কথামেৃতর eকিট পাতার মেধয্ eকশিট ভাবেক িঠক িঠক ধরেত পারেব বুেঝ িনেত হেব েস সাধুজীবন যাপেনর জn ৈতরী 
হেয় েগেছ। গীতা আর কথামৃেতর ভাব eত গভীর েয কতটা গভীর েসটাo েবাঝা যায় না। গীতা হে  েবদ uপিনষেদর সার, গীতার 
pেতয্কিট ে াকেক িঠক ভােব িবে ষণ করেত েগেল eকটা েছাটখােটা বiেয়র আকার িনেয় েনেব। গীতার pেতয্কিট ে াক eেককিট 
aধয্ায় rেপ যিদ িবে ষণ করা হয় তেব িগেয় eর aথর্ s  হেব। আবার ei গীতার সারেকi ঠাkর eক কথায় বেল িদেলন 
গীতার সার হে  তয্াগ। আবার গীতােক যখন িবsািরত ভােব aধয্য়ণ করেত যাoয়া হেব তখন তার ভাব an রকম হেয় যায়। 
েসiজn সাধারণ ভkেদর পেk গীতার সব কথােক মেন েরেখ pেতয্কিট ভােবর সে  eেক aপেরর িক সmকর্ eigেলােক ধারণা 
করা খুবi কিঠণ। গীতার সাতশ ে াকেক মাথায় ধারণা করা মােন eকশটা বiেক মাথায় চািপেয় েদoয়ার সমান। গীতার pেতয্কিট 
ে াকেক aেনক িদন ধের আেলাচনা করেত করেত, দীঘর্ িদন ধের ভা  িনেয় aধয্য়ণ কের কের eকটা সময় গীতার ভাবgেলােক 
ধরা যায়। সােথ সােথ েযমন েযমন জীবেন আধয্ািtক সাধনা করা হেব েতমন েতমন ei ভাব gেলা েভতের বসেত থাকেব।  
 
 গীতার আেরকিট সমsা হে , গীতা হে  eকিট ছেnাবd কিবতা। কিবতার শbgেলা পেড় সব সময় সিঠক ভােব বলা 
যায় না কিব িক বলেত চাiেছন। িযিন কিব িতিনo aেনক সময় বলেত পােরন না িতিন িক বলেত েচেয়েছন। গীতােতo ei সমsা 
হয়, গীতার eকi ে াক eকজন পিNত eক রকম বুেঝ eকটা বয্াখয্া করেলন, আেরকজন পিNত িতিন আবার an রকম eকটা 
বয্াখয্া িদেলন। ei িজিনষ হেবi, eখােন িকছু করার েনi। eেকi ধমর্ বয্াপারটাi খুব কিঠন, েবদ, uপিনষেদর aিভবয্িk খুবi 
কিঠন, েসটােক আবার সূtাকাের রাখা হেয়েছ, তার ফেল আরo কিঠন হেয় েগেছ। সংেkেপ েযটা বলা হেয়েছ েসটাo গেদয্ রাখা 
হয়িন কিবতার আকাের রাখা হেয়েছ, তােত আরo েবিশ সমsা হেয় েগেছ। কারণ কিবতােত ছn েমলাবার জn িকছু apাসি ক 
শেbর বয্বহার করেত হয়, আবার কেয়কটা pেয়াজনীয় শbেক েছেড়o েদoয়া হয়। শ রাচাযর্ তাঁর ভাে  েকাথাo েকাথাo বলেছন 
ে ােকর aথর্ পুিতর্র জn আপনােক ei শbটা লািগেয় িনেত হেব। আবার েকাথাo েকাথাo বলেছন ে াক পুিতর্র জn ei শbটা 
েদoয়া হেয়েছ, ei শেbর েকান pেয়াজন েনi। শ রাচােযর্র কােছ egেলা েবাঝা েকান dঃসাধয্ বয্াপার নয়, িকnt সাধারণ মাnেষর 
পেk সিতয্i dঃসাধয্। শ রাচাযর্ aেনক জায়গােত বলেছন, ei শেbর সংsৃেত ei aথর্ হেলo eখােন ei aথর্ িনেত হেব তা 
নাহেল ে ােকর aথর্ an রকম হেয় যােব। েসiজn গীতা pথম pথম পড়েত েগেল গীতার ে ােকর aথর্েক মাথার মেধয্ ধের রাখা 
যায় না। 
 
 গীতােত dেটা শb খুব েবিশ বয্বহার হয়, eক হে  সাংখয্েযাগী আর েযাগী। সাংখয্েযাগী বলেত েবাঝায় িযিন বুেঝ 
েগেছন আtাi েকবল আেছন, আtা ছাড়া আর িকছু েনi, সাংখয্েযাগী আtার সাkাৎ কেরেছন। েযাগী বলেত েবাঝায় যারা ei 
পেথর সাধক। ei পেথর সাধক হে  সnয্াসী, সnয্াসী ছাড়া ei পেথর সাধক হেত পােরনা। আtা হে ন িনিkয়, আtার েকান 
েভাktৃ েনi, কতৃর্t েনi, আtার ei srপেক িযিন uপলিb কের িনেয়েছন তখন িতিন আর েকান িকছুেতi িনেজেক জড়ান না।  
 
 জিমদার কাuেক ধের িনেয় িগেয় েগালাম কের তােক চাবকু েমের কাজ করাে । েস েবচারা সকাল েথেক চাবেুকর ভেয় 
কাজ কেরi যাে । eখন েকান ভােব েস বুঝেত েপের েগল েয ei জিমদার আমার মািলক নয়, আর আিমo eর kীতদাস নi, 
আমােক েজার কের জিমদার আটক কের েরেখেছ। তারপর েস খবর েপল েয ei জিমদার aেনক িদন আেগi মারা েগেছ, তাহেল 
eখন আিম েতা আসেল মুk পুrষ। eটা েবাঝার পর কােজর বয্াপাের তার িক দৃি ভ ী হেব? eত িদন েয কাজgেলা কের 
আসিছল েসi কাজgেলা করার েতা েকান p i আসেছন, েয aতয্াচার করিছল েস মারা েগেছ। জিমদােরর আরo যত েগালাম িছল 
তােদর যিদ েস eখন বলেত থােক আমরা মুk, জিমদার মারা েগেছ। eরা িকnt েকu িব াসi করেত চাiেব না। eরা যিদ িব াস 
না কের তাহেল েস িক করেব? বলেব আমার কথােত যিদ েতামােদর িব াস না হয় তাহেল েতামরা ভাi েখেট মেরা, আিম আর 
খাটেত যাি  না, আিম মুk। আর েস যিদ খুব মহৎ uদার হয় তখন েস আেরা d’চারিদন oেদর সে  খাটেত থাকেব আর েবাঝােত 
েচ া করেব যিদ eেদর মেধয্ েকu েকu বুেঝ িনেয় েবিরেয় আসেত পাের। যারা েবাকা েলাক তারা েখেটi যােব, তারা eর েকান 
কথােকi িব াস করেব না। মায়াটা হে  ei রকম eক িনমর্ম kূঢ় জিমদার, আমরা সবাi হলাম ei জিমদােরর েগালাম। িকnt 
ei জিমদার aেনক আেগi মের েগেছ, মায়া বেল িকছু েনi। ঠাkর, sামীজী, শ রাচােযর্র মত িকছু বয্িkt বুেঝ েগেছন মায়া 
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বেল িকছু েনi, eখন eনারা কাজ করেবন িক করেবন না? eনারা েকান কাজi করেত যােবন না, েকন কাজ করেত যােবন! যিদ 
কাজ কেরন েসটা আমােদর েবাঝানর জn করেবন, েতামরা িমিছিমিছ েখেট মরছ, মায়া বেল িকছু েনi। পুেরা গীতা ei কথাi 
আমােদর বলেত চাiেছ। 
 গীতা বলেছ, যিদ কাজi কর তাহেল েগালােমর মত পাথর ভা ার কাজ কেরা না। তাহেল তুিম িক করেব? ei বািড়, 
েসi বািড়, ei ঘর েসi ঘর সব ভােলা কের েদেখ নাo েয মায়া বেল িকছু েনi, তুিম যােক জিমদার বেল মেন করেত েস েনi, 
তিুম বথৃা েখেট মরছ, েবাকার মত েদoয়ােল মাথা ঠেুক যা । ei uপমাটােক মাথায় রাখেল গীতার পুেরা বkবয্টা বুঝেত পারা 
যােব। সাধারণ aবsায় মাnষ পাগেলর মত েখেট মরেছ, পাথর েভে i চেলেছ। েস জােন েয আিম হি  েগালাম, eiভােব যিদ না 
েখেট যাi তাহেল আমার িপেঠ চাবকু পড়েব। চাবকুটা িকভােব পড়েব? পাপেবাধ, পূণয্েবাধ, ধমর্েবাধ, aধমর্েবাধ rেপ, egেলাi 
হে  চাবুক, আিম আমার কতর্বয্ করিছ, আিম কতর্বয্ না করেল িক হেব? পুেরা গীতা eiটুki বলেছ। েয বুেঝ েগেছ তার আর 
েকান বnন েনi। বnন েনi বলেছ িঠকi িকnt আসেল বnন েকান িদনi িছল না, েস eতিদন েবাকার মত েভেবi চেলেছ আিম 
বnেন আিছ, েসেতা িচরকাল মুki আেছ। eখন েস বুেঝ েগেছ আিম eতিদন েবাকার মত িনেজেক বnন বেল মেন করিছলাম, 
আসেল আিম মুk। বুেঝ েগেল েস আর কাজ করেত যােব েকন, eরাi হে ন সাংখয্েযাগী।  
 
 িকnt যারা িনেজেদর বnনtেক বুঝেত পারেছ না, তােদর বলা হে , িঠক আেছ েতামরা যা কাজ করিছেল েসi কাজi 
কর, কাজ করেত করেত েবাঝার েচ া কর ঐ েয িনমর্ম, দাপুেট aতয্াচারী জিমদার আেছ বেল তিুম ভাবছ েসi রকম েকান 
জিমদার আদেপi েনi। েযিদন তুিম বঝুেত পারেব েতামার েকান ঐ রকম মািলক বেল েকu েনi, তখন তিুম মkু, তিুম আর কার 
জn কাজ করেত যােব তখন! তুিম eখন েযখােন খুিশ েযেত পার, যা খুিশ করেত পার, েতামােক আর েকui আটকােত আসেব 
না। িনমর্ম জিমদার rপ মায়া, আমার বnন আর আমার মুিk, ei িতনেটেক গীতা আেলাচনা কের যােব।  
 
 আর চতুথর্ িযিন, িতিন হে ন আমার sভাব, ei sভাবটাi হল jান, েয jান িদেয় জানেত পারব ei মায়া বেল িকছু 
েনi, আমার মািলক বেল েকu েনi। ei jান আমার eেস েগেলo বাকী যারা আেছ তােদর িকছুেতi hঁশ আসেব না, তােদর তাi 
েখেট েযেত হেব। 
 
 ভগবান ীকৃ  িdতীয় aধয্ােয় সাংখয্েযােগর কথা বলেলন, তারপর তৃতীয় aধয্ােয় িগেয় কমর্েযােগর কথা আেলাচনা কের 
aজুর্নেক বলেলন, aজুর্ন েতামার বnন বেল েয িকছু েনi েসটা তিুম বঝুেত পারছ না, তাi তিুম কমর্ কের যাo। কমর্েযােগ েয শুধু 
কাজ কের েযেত বলা হেয়েছ তাi নয়, কাজ কের েগেলi হেব না, কােজর সােথ সােথ েযাগ করেত হেব। েযাগটা িক? ঈ রাপর্ণ 
বুিd িনেয় কাজ করেত হেব। ততৃীয় aধয্ােয় যিদo কমর্েযােগর stিত করা হেয়েছ, িকnt কমর্েযাগi েশষ কথা নয়। কমর্েযাগ হে  
িচtশুিdর জn। কমর্েযােগর পথ ধের কাজ করেত করেত িচtশুিd হেয় েগেল েস সnয্ােসর পেথ চেল আসেব। েসi কারেণ u তম 
সnয্াস মুি েময় কেয়কজেনর জni। বাকী যারা আেছন তােদর জn িবিভn রকেমর সnয্ােসর কথা বলা হয়, eর মেধয্ েযমন আেছ 
কমর্সnয্াস, কমর্তয্াগ, aহ ার তয্াগ। ততৃীয় aধয্ােয় eigেলােক িনেয় আেলাচনা করা হেয়িছল। চতুথর্ aধয্ােয়র নাম হে  
কমর্সnয্াস েযাগ। িdতীয় aধয্ােয় িনবৃিtমাগর্ ততৃীয় aধয্ােয় pবৃিtমাগর্ ei dেটােক িনেয় িমিলেয় িমিশেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। 
eরপর েথেক িজিনষgেলােক আেরা পির ার কের বলা হেব। 
 
 ীকৃ  eখন aজুর্নেক jানিন া rপ েযাগ বলেত যাে ন। jানিন া হে  কমর্সnয্াস েযােগরi আেরকিট পিরভাষা। 
ীকৃ  বলেছন, আিম েতামােক েযটা বলেত যাি  তুিম মেন কেরা না েয হঠাৎ কের আমার মাথায় eেলা আর আিম েতামােক 

বলেত শুr করলাম। যিদ েকান মহারাজ eেস েকান ভkেক বেলন – ei পাথরটা িনেয় কপােল eকশ আটবার ঘষেত থাkন 
তাহেল আপনার ঈ র দশর্ন হেব। ভkিট তখনi িজেjস করেব, aব  যিদ েবাকা ভk না হেয় থােক, মহারাজ eর আেগ আেগ 
িক কাrর eiভােব ঈ র দশর্ন হেয়িছল? মূল কথা হল eর েকান পরmরা বা eর েকান সmpদায় িবদয্া আেছ িকনা। sিফ 
সmpদােয়র মেধয্o ei পরmরা িবদয্ােক grt েদoয়া হয়, gr েথেক িশ  পরmরা চলেত থােক, eটােক sিফেদর ভাষায় বলা 
হয় িসলিসলা। হঠাৎ eেস েকu যিদ বেল আিম ei তttটা েপেয়িছ, আিম েতামােদর ei তttটা েশখােবা, তার আেগ তােক িজেjস 
করেত হেব আপিন েয ei তttিট েপেয়েছন eর আেগo িক েকu ei তtt েপেয়িছেলন, আর eর িক পরmরা আেছ? যিদ eর 
েকান পরmরা না েথেক থােক তাহেল িকnt ei তেttর েকান মলূয্ েনi। কমর্সnয্াস েযােগর কথা বলার আেগ ভগবান ীকৃ  
aজুর্নেক eiটাi বলেছন। aজুর্ন তিুম মােনা আর নাi মােনা আিম ভগবান, আিম েতামােক uপেদশ িদি , ভগবান হেলo আিম েয 
কথা gেলা েতামােক বলিছ egেলা আিম েতামারo আেগ সূযর্েক বেলিছলাম – 
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ীভগবাnবাচ 
iমং িববsেত েযাগং েpাkবানহমবয্য়m । িববsাn মনেব pাহ মnিরk ব্াকেবহbবীৎ।।১।। 

 ei েযােগর কথা eর আেগ আেগ আিম aেনকেক বেলিছ, eর পরmরা আেছ। িববsান, মn, ikব্াk eনারা হে  সব 
নামকরা েপৗরািনক পুrষ। িববsত হে ন সযূর্, আিম pথেম সূযর্েক বেলিছলাম, সূযর্ ei িবদয্া মnেক বেলিছেলন eবং মn ei 
িবদয্াi ik ব্াkেক বলেলন। ভগবান হঠাৎ েকন ei িবদয্াটা িববsতেক বলেত েগেলন? বলেছন kিtয়েদর মেধয্ শিk sাপন করার 
জn। কমর্েযাগ হে  kিtয় ধমর্, কমর্েযােগর মাধয্েম kিtেয়র মেধয্ kাt শিk দঢ়ৃ ভােব pিতি ত হয়, kিtেয় মেধয্ িঠক িঠক 
আধয্ািtক শিk জাগিরত হয়, েসi শিk িদেয় তারা bাhণেদর রkা কের। bাhণ হে , যারা bhিবদয্ােক ধের রাখেছন। 
bাhণেদর যিদ রkা করা যায় তাহেল bhিবদয্া sরিkত থাকেব। bhিবদয্া যিদ sরkিত থােক তাহেল েকান িকছুi আর নাশ হেব 
না। েসiজn bাhণ আর kিtয়েক যিদ িঠক ভােব রkা করা যায় তাহেল জগেতর িsিতশীলতায় আর েকান ধরেণর েগালমাল হেব 
না, বািক সব িকছু িঠক িঠক ভােব তােদর sাভািবক ধমর্াnযায়ী চলেত থাকেব। শ রাচাযর্ তাঁর ভাে  িঠক ei কথাi বলেছন, 
bhিবদয্া, aধয্াtিবদয্ােক রkা করেত হেব। ei িবদয্ােক রkা করার জn চাi েশৗযর্, েতজ আর তেলায়ার। কারণ bাhণেদর যিদ 
রkা না করা যায় তাহেল িকnt ei bhিবদয্া হািরেয় যােব। ভগবান বলেছন bhিবদয্ােক রkার জন ei কমর্েযাগ আিমi 
িশিখেয়িছলাম। uপিনষেদ েতা কমর্েযােগর কথা েনi, েসখােন শুধু আtা, bh, ৈচতেnর কথা। আtা আtা করেল আমােক রkা 
েক করেব। যখন িবধমর্ীরা গলা কাটেত আসেব তখন েতামােক েক বাঁচােব? বাঁচানর কাজটা হে  kিtয়েদর। kিtয়রা িকভােব 
বাঁচানর কাজ করেব েসটা আিমi তােদর িশিখেয়িছ। িকভােব িশিখেয়িছ? আিম িববsতেক, িববsত মnেক, মn ikব্াkেক। 
 

eবং পরmরাpাpিমমং রাজষর্েয়া িবdঃ। স কােলনহ মহতা েযােগা ন ঃ পরnপ।।২।। 

 আেগকার িদেন যত রাজিষর্রা িছেলন, তাঁরা ei িবদয্ােক পরmরা ভােব েপেয় আসিছেলন। রাজিষর্ হে ন, eকাধাের রাজা 
আবার an িদেক ঋিষo। িকnt েয েকান ভােলা িজিনষi চলেত চলেত কােলর িনয়েম eকটা সময় তার মেধয্ aেনক aবাি ত 
িজিনষ ঢুেক িগেয় মূল িবদয্াটােক ন  কের েদয়। eমিনেত েয েকান িজিনষi eকটা সমেয় ন  হেয় যায়। সমেয়র গিতেত বািড়, 
গািড়, সmদ সব িকছুi eক িদন ন  হেয় যােব। ei েয েযাগিবদয্া eটাo ন  হেয় যায়, িবেশষ কের বীযর্হীন, শিkহীন েলােকেদর 
হােত যখন ধমর্ চেল যায় তখন ধমর্o নাশ হেয় যায়। িহndধেমর্র ei aধঃপতেনর মলূ কারণ হে  েবিশর ভাগ িহnd জািত হেয় 
েগেছ বীযর্হীন। ভারেতর যবুকরা বীযর্হীনতা, েশৗযর্হীনতা, কাপুrষতােক আ য় কের আেছ েদেখ sামীজী pচN গালামn কের 
েগেছন। eখন ei জািতর না আেছ bhভাব, না আেছ kিtেয়র েতজ o শিk, েয শিk িদেয় ei bhভাবেক রkা করেব। ei 
dেটার eকিটo েনi। eখন সবাi কত মাiেন বাড়ল, কত iনকাম টয্k ছাড় পাoয়া েগল, চােলর দাম কত বাড়ল, গয্ােসর দাম, 
েশয়ােরর দাম ei সব িনেয়i সবাi বয্s। আমার বয্া  বয্ােলn কত, আমার pেমাশন হেব িকনা, েমেয়র িবেয়েত কত পণ িদেত 
হেব, েছেলর িবেয়েত িক িক আদায় করেত হেব, সব সময় eigেলাi মাথায় ঘুরেছ। সারা ভারত eখন ei চাoয়া-পাoয়ার মেধয্i 
ঘরুপাক েখেত বয্s। তার uপর আবার eেস েগেছ আiিট েসkর, বা া েছেলেমেয়েদর হােত pচুর টাকা পয়সা eেস েগেছ, রk 
eখন গরম, তার uপর হােত eত টাকা, তাi কাuেক dা ভিk করার pেয়াজন মেন কের না। egেলা কার ধমর্? ৈব েদর ধমর্। 
eখন ভারেত না আেছ bাhণয্ ধমর্ না আেছ kিtয় ধমর্। সবাi eখন ৈব েদর ধমর্ িনেয়েছ। ভগবান বলেছন, আেগর আেগর eনারা 
রাজাo িছেলন আবার ঋিষo িছেলন, েসi রাজিষর্রা ei েযাগেক ধের েরেখিছেলন, িকnt কােলর েsােত ei েযাগ ন  হেয় িগেয়েছ।  
 

স eবায়ং ময়া েতহদয্ েযাগঃ েpাkঃ পরুাতনঃ। ভেkাহিস েম সখা েচিত রহsং েhতdtমm ।।৩।। 

েহ aজুর্ন, eখন আিম আবার েতামােক ei পুরাতন েযােগর কথা বলব, কারণ েতামার মেধয্ েসi েশৗযর্ বীযর্ আেছ, আর 
তিুম আমার aতয্n িpয়। েকারােন eকটা জায়গায় eকটা মজার বয্াপার আেছ, আlা মহmদেক বলেছন – মহmদ েতামােক আিম 
eমন েকান কথা বিলিন েযটা আিম eর আেগর আেগর যত aবতাররা eেসিছেলন, যত মহাtার eেসিছেলন eেদর কাuেকi 
বিলিন। eখােনo েসi পরmরা িবদয্ার কথাi বলা হে । িকnt তারা সব kয়pাp হেয় েগেছ বেল েতামােক আবার আিম বলিছ। 
aজুর্নেক ভগবান িঠক eকi কথা বলেছন – েতামােক আিম যা বলিছ egেলা নতনু িকছু বলিছ না, eর আেগ আেগo আিম 
aেনকেক বেলিছলাম। আমরা বািড়েত বা ােদর aেনক সময় বিল, eকi কথা কবার বলেত হেব। ভগবানo eকi কথা যেুগ যুেগ 
বেল যাে ন। েকন বেলন? যুেগ যুেগ যারা ধেমর্র জা ধের থােকন তােদর মেধয্ eমন eমন মাnষ eেস যায় যােদর না আেছ 
bাhণt না আেছ kিtয়t, তাi ধেমর্র পতন হেত েদরী হয় না। eiজn ভগবানেক বাের বাের আসেত হয়, িতিন eেস bাhেণর 
bাhণt আর kিtেয়র kাt ধমর্েক আবার তুেল ধেরন। িকভােব তুেল ধেরন? bাhণেক িতিন িশkা েদন সাংখয্েযােগর আর 
kিtয়েদর িশkা েদন কমর্েযােগর। শূdরা েযটা পিরচযর্াtক মােন েসবার কাজ করেছ েসটাo কমর্েযােগর মেধয্ যুk হয় আর ৈব রা 
যা করেছ েসটাo কমর্েযােগর মেধয্ গণয্ হে । িকnt kাt ধেমর্ েয েতেজর দরকার েসi েতজটােক িতিন বািড়েয় েদন।  
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aজুর্ন uবাচ 
aপরং ভবেতা জn পরং জn িববsতঃ। কথেমতিdজানীয়াং tমােদৗ েpাkবািনিত।।৪।। 

 ei সব কথা েশানার পর aজুর্ন চমেক uেঠেছন। ীকৃ েক বলেছন – েহ ভগবান, আপনার েতা েসিদন জn হল, েয 
বছর আমার জn েসi বছর আপনারo জn, আমার বাথর্ েড পািটর্ আর আপনার বাথর্ েড পািটর্ খুব কাছাকািছ পালন করা হয়। 
তখনকার িদেন aব  জnিদেন bাhণ, দিরdেদর দান করা হত। eখন েস জায়গায় িনেজর বnু বাnবেদর িনেয় আেমাদ-আhাদ 
করা হয় আর েক িক রকম িগফট িদেয়েছ েসi িদেক নজর রাখা হয়। eখন েসi রকম bাhণo েনi আর গরীবেদর কথা েকu 
ভােবo না। aজুর্ন aবাক হেয় বলেছন, আপনার জn েতা েসিদন আর সূেযর্র জnেতা aেনক যুগ আেগ, আপনার কথাgেলা েকমন 
খাপছাড়া লাগেছ। aজুর্েনর ei সংশয় কাটাবার জn ভগবান তারপর েথেক বলেত শুr করেলন। eiখান েথেক আমােদর শােst 
pথম aবতার তtt শুr হয়। পেরর িদেক ei aবতার তেttর ধারণা িহndধেমর্ eকিট aতয্n grtপূণর্ ভূিমকা িনেয়েছ।  
 

ীভগবাnবাচ 
বহিূন েম বয্তীতািন জnািন তব চাজুর্ন। তাnহং েবদ সবর্ািণ ন tং েবt পরnপ।।৫।। 

 েহ aজুর্ন, আিম আর তুিম বhবার জn gহণ কেরিছ, িকnt আিম আমার সব জেnর কথা মেন েরেখিছ, েতামার িকnt eর 
আেগর েকান জেnর কথা মেন েনi। আচাযর্ শ র গীতার ভাে  aেনকবার বলেছন, ধেমর্র কথা যুিk িদেয় nায় শাst িদেয় েবাঝান 
যায় না। ধেমর্র কথা জানার eকমাt uপায় হে  শাst pমাণ। আমােদর যিদ েকu িজেjস কের পুনজর্n আেছ িক েনi? আমােদর 
কােছ eর েকান সিঠক যুিkযুk utর েনi? েকন েনi? যুিk িদেয় জnাnরেক কখনi pমাণ করা যােব না। eর eকমাt pমাণ 
হে  শাst। eখন যিদ েকu eেস বেল আিম শাst মািন না, তখন তােক বলেত হয়, ভাi েতামােক শাst মানেত হেব না, আর 
পুনজর্no মানেত হেব না। পুনজর্n মানেল আর পুনজর্n না মানেল জীবেনর েকান পিরবতর্ন েতা আসেব না। তেব hাঁ, যিদ তিুম 
ধমর্ পেথ eেগােত চাo তাহেল িকnt েতামােক পুনজর্n মানেত হেব। তখন যিদ পুনজর্n না মান তাহেল ধমর্ পেথ আসার েতামার 
েকান pেয়াজনi েনi। মতৃযু্েতi সব িকছু েশষ হেয় যায় েয ei মতেকi যারা িব াস কের তারা ধমর্ পেথ েকন আসেব। মাnেষর 
বয়স হেয় েগেল রােt ঘুম হয় না, েচােখ কম েদেখ, কােন েশােননা, েখেল হজম করেত পােরনা, কাশেত পাের না, কাশেল বুেকর 
দম ফুিরেয় যায়, তার uপর বািড়র েলােকর নানান রকেমর গ না। ei েয েবঁেচ থাকার যntণা, মৃতযু্েতi যিদ সব েশষ হেয় যায়, 
তাহেল েবঁেচ েথেক eত ক  পাoয়ার িক আেছ? েকন মরেত চাiেছ না? েকাথাo তার মেন eকটা িচnা ধাkা মারেছ, মের েগেল 
আবার আমােক জnােত হেব। ei িচnা েকাথা েথেক আসেছ? শাst েথেক আসেছ। ধমর্ pমাণ, aধয্াt pমাণ, পুনজর্n pমাণ ei 
সব িকছু দাঁিড়েয় আেছ শাstেক িভিt কের। eখন আিম আপিন যিদ শােstর কথা িব াস না কির তাহেল egেলাo আমােদর মানেত 
হেব না। পশুরাo েতা িকছু মােন না, তােদর শরীর iিndেয়র িনেদর্েশi চলেছ। তাi বেল kkর েবড়ালরা িক আনেn েনi, তারাo 
িদিবয্ আনেn খাoয়া-দাoয়া করেছ, সnান uৎপাদন কের যাে । তােদর না আেছ েটনশান, না আেছ বয্া  বয্লােnর িচnা, না 
আেছ asখ িবsেখর িচnা, খাে  দাে  ঘুের েবড়াে , জnােল মরেত হেব মের আবার জn িনেত হেব ei িনেয় তােদরo েকান 
মাথা বয্াথা েনi। aজুর্নেক ীকৃ  বলেছন  - তাnহং েবদ সবর্ািণ ন tং েবt পরnপ, আমার আেগর আেগর সব জেnর কথা মেন 
আেছ, িকnt েতামার মেন েনi, কারণ তুিম বd জীব।  
 
 ভগবান হে ন িনতয্-শুd-বুd-মkু, িতিন সব সময় ei িনতয্-শুd-বুd-মুk sভাব িনেয়i িবরাজ করেছন। আর তাঁর 
jানশিk সব সময় পির ার, jান aনাবৃত, jান েকান িকছু িদেয় আ ািদত নয়। েসiজn েকান িকছুi তাঁর মন থেক হািরেয় যায় 
না। আমােদর jানশিk আবৃত, শােstর িকছু ভােলা কথা শুনলাম, dিদন পের ভুেল যাি । তার মােন েয jানটা eেসিছল েসটা 
আবৃত হেয় যাে । শােstর কথা না হয় েছেড় িদলাম, আিম গতকাল সকাল আটটার সময় িক করিছলাম বলেত পারেবা না, মেন 
করেত হেল aেনকkণ িচnা করেত হেব। িকnt ভগবােনর ei সমsা হয় না। পাপ-পূণয্ েবাধ আমােদর মত সাধারণ েলােকেদর 
কেমর্র মাধয্েম েবঁেধ েফেল। ei পাপ-পূণয্ েবঁেধ েনয় বেল আমােদর জnটাo ei পাপ-পূণয্াnসাের হয়। আমরা েযমন েযমন কাজ 
করিছ, ei কাজ েথেক েযমন েযমন পাপ-পূণয্ হে , ei পাপ-পূণয্i আমােদর পােয় দিড় িদেয় েবঁেধ েটেন িনেয় েসi রকম 
েযািনেত িনেয় েফলেব। িকnt িযিন ভগবান তাঁেক েকান কমর্i sশর্ করেত পারেছ না, েযেহতু তাঁর েকান পাপo েনi পূণয্o েনi। 
ভগবান যখন জn েনন, িতিন যখন শরীর ধারণ কেরন, মায়া েযমন আমােদর পােয় দিড় িদেয় েবেঁধ জn েনoয়াে , ভগবানেক 
মায়া েসiভােব িনেয় আসেত পাের না, িতিন েs ায় আেসন েs ায় চেল যান। তাi ভগবােনর আমােদর মত জn হয় না। 
আমােদর জীবাtা েয রকমিট কাজ কমর্ করেছ, জীবাtারo েসi রকমিট শিk হয়, আর েসi রকম কেমর্ িগেয়i আবার জn েনয়। 
েসখােন িগেয় আবার কমর্ কের কের েবিরেয় আবার েসi রকম sভাব anসাের জn েনয়। ভগবােনর ei রকম েকান িকছু হয় না। 
িতিন যখন মেন কেরন মানবজািতেক পথ েদখােত আমােক পৃিথবীর বুেক জn িনেত হেব তখন িতিন েদেখন পূণয্কমর্া েক আেছন, 
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পূণয্কমর্া বাবা-মােক েদেখ িনেয় িতিন েসi বাবা-মার গেভর্ িগেয় আ য় েনন। ঐখান েথেক জn িনেয় তাঁর কাজকমর্ eেগােত থােক। 
ভগবান িকভােব েদহধারণ কেরন? 
 

aেজাহিপ সnবয্য়াtা ভতূানামী েরাহিপ সn । pকৃিতং sামিধ ায় সmবাময্াtমায়য়া।।৬।। 

 ভগবান বলেছন, আিম aজঃ, আমার জn হয় না। যার জn হে  েস কখনi ভগবান নয়। েসiজn শ রাচাযর্ গীতার 
ভাে  pথেমর িদেক বলেছন – মেন হয় িতিন েযন জn িনেলন। ীরামকৃ  ভগবান নন, িযিন ভগবান িতিন ীরামকৃ  rপ েদহেক 
আ য় কেরেছন। জেnর েয কারণ aিবদয্া, পাপ-পূণয্, egেলা ভগবােনর থােক না, িতিন িনেজর iে  মত শরীর ধারণ কেরন। 
আমরা যিদ eখন েভেব রািখ eর পেরর জেn আিম aমুেকর বািড়েত জn েনব, আমােদর dারা েসi বািড়েত জn েনoয়া কখনi 
সmব হেব না। জn বলেত েযভােব েবাঝায় ভগবােনর েসi aেথর্ জn হয় না, তাঁর িনতয্-শুd-বুd-মুk sভাব। ভগবান যিদ না চান 
তাহেল িতিন জn েনেবন না, িতিন যিদ জn িনেত চান তাহেল েকাথাo িতিন eকটা আ য় িঠক কের েনেবন। িকnt আমােদর নােক 
মায়ার দিড় বাঁধা। ভগবান যখন িঠক কেরন আিম ei পৃিথবীেত আসব, তখন ীকৃ  িক রেথ কের আকাশ েথেক eেস মািটেত 
নামেবন আর রথ েথেক তাঁর sদশর্ন চk িনেয় নামেবন? তাহেল েলােক আেগ েসখান েথেক পালােব। িতিন যখন আেসন মাnেষর 
মতi আেসন আর মাnষ েযভােব জn েনয় িতিনo েসiভােবi মানব শরীর ধারণ কেরন।  
 
 ভূতানামী েরাহিপ সn , আিম সমs ভূেতর ঈ র, যাবতীয় যা িকছু আেছ সব িকছুর মািলক আিম। তারপের বলেছন, 
pকৃিতং sামিধ ায় সmবাময্াtমায়য়া, ei pকৃিত আমারi, িtgণািtকা মায়া eটা আমারi, ei pকৃিতেক বশীভূত কের eেক 
aিধ ান কের েযন শরীর ধারণ কির। আিম যখন আসব িঠক কির তখনo আিম ei pকৃিতর মািলক, যখন আিস তখনo ei 
pকৃিতর মািলক আিম, যখন শরীের aবsান করিছ তখনo আিম eর মািলক। িকnt আমরা িক কখনo ভাবিছ েয আমরা pকিৃতর 
মািলক? যিদ ভাবতাম আিম pকৃিতর মািলক তাহেল dেটা পয়সার জn সকাল সেnয্ েTেন বােস গলদঘমর্ হেয় কাজ করার জn, 
মািলেকর গালাগাল খাoয়ার জn eত েদৗড়ােদৗিড় করতাম না। সmবািম আtমায়য়া, আমার িনেজর মায়ার শিkেক বশীভূত কেরi 
আিম শরীর ধারণ কির, আমােক েকu েটেন িহঁচেড় নামােত বাধয্ করেত পাের না।  
 
 সাধারণ জীব আর ভগবােনর মেধয্ তফাৎটা েকাথায়, সাধারণ জীেবর মেধয্o েসi শুd ৈচতn, েসo ভগবান, িকnt েস েয 
শুd পরমাtা eটা েস ভুেল েগেছ, তার pকৃত sভাবেক মেন করেত পারেছ না। েসiজn সাধারণ জীেবর জnেক জn বলা হয়। 
িকnt িযিন সাkাৎ ভগবান, িতিন যখন জn িনে ন তখনo িতিন জােনন েয আিম েসi শুd ৈচতn। েসiজn তাঁর ei জn 
েনoয়ােক বলা হয় লীলা, িতিন মানব শরীের aবতরণ করেছন বেল তাঁেক বলা হয় aবতার। িযিন aবতরণ কেরন, িযিন ei 
জীবেলােক েনেম আেসন, িতিনi aবতার। সবাiেকi েতা ei জীবেলােক নামেত হে , ভগবানo নামেছন, তাহেল িকেসর তফাৎ 
রiল aবতােরর সােথ সাধারণ জীেবর? সাধারণ জীবেক েটেন নামান হে , িকnt ভগবানেক েকu েটেন নামােত পােরন না, তাঁর 
iে  হেলi িতিন নােমন, si ায় নামেছন। সাধারণ জীব মায়ার aধীেন থােক, মায়াi তােক নােক দিড় িদেয় েটেন নামাে , 
eiটাi শুধু পাথর্কয্। েকান aবsােতi ভগবােনর srেপর jান ঢাকা পেড় না, েসiজn ei শরীরধারণেক বলা হে  লীলা। 
েদখাে  েযন িতিন জn gহণ করেলন, তাঁর শরীর খারাপ করেছ, িতিন েগাপীেদর সােথ ঘুের েবড়াে ন, লড়াi করেছন, রাগারািগ 
করেছন। eত িকছু িতিন করেছন িকnt েকান কেমর্i তাঁর কতৃর্t েবাধ েনi, কারণ কতৃর্t েবাধ আেস মায়া েথেক, আর িতিন হে ন 
মায়ার মািলক। সাধারণ জীব মায়ার aধীেন আেছ, আর ei সাধারণ জীব েকন মায়ার aধীেন রেয়েছ, eটাi তার মুখর্ািম। eবার 
বলেছন ভগবান কখন iে  কেরন েয eখন আিম শরীর ধারণ করব?  
 

যদা যদা িহ ধমর্s gািনভর্বিত ভারত। aভযু্tানমধমর্s তদাtানং সজৃাময্হm ।।৭।। 
পিরtাণায় সাধনূাং িবনাশায় চ d তৃাm । ধমর্সংsাপনাথর্ায় সmবািম যেুগ যেুগ।।৮।। 

 ধেমর্র যখন gািন হয়, েকাn  ধেমর্র gািনর কথা বলেছন ভগবান? bাhণয্ আর kিtয় ধেমর্র যখন gািন হয় তখন ভগবান 
আেসন। কখন িতিন েদখান kিtয় ধমর্ আবার কখন িতিন েদখান bাhণয্ ধমর্। ীরামচnd aবতাের kিtয় ধেমর্র পুেনারtান করা 
হেয়িছল। an িদেক sামীজী ঠাkরেক uেd  কের েsাt রচনা কের বলেছন – aবতারবির ায়। ঠাkর িছেলন bাhণেtর aবতার, 
bাhণt aবতাের ঠাkর শুd, িবশুd েয jান, েসi jানেক সামেন িনেয় eেসেছন। ীরামচnd kিtয় বংেশ জn িনেয়িছেলন যােত 
েদখােত পােরন kিtয় ধেমর্র েতজ o pতাপটা িক রকম।  
 
 তারপের বলেছন aভুয্tানমধমর্s,  যখন aধেমর্র খুব pভাব েবেড় যায়, aধেমর্র বয্াখয্া করেত িগেয় শ রাচাযর্ বলেছন – 
aভুয্দয় আর িনঃে য়স ei dেটার যখন হািন হেয় েয পিরিsিত হেব েসi পিরিsিতi aধেমর্র aভুয্tানেক আhাণ কের িনেয় 
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আসেব। ei সৃি  হে  ভগবােনর িনেজর িকনা, তাi িতিন তাঁর সৃি েক aত সহেজ িবনাশ হেয় েযেত েদন না। েয েকান সমােজর 
যখন খুব হীনদশা pাp হয়, সমােজর সব মলূয্েবাধ যখন খুব নীেচর িদেক চেল যায়, তখন ভগবান কাuেক িনেজর শিk িদেয় েদন, 
েস তখন ভগবােনর শিkেত েসi সমাজেক আবার দাঁড় কিরেয় েদন। েযমন মহmেদর আেগ মুসিলম সমাজ aতয্n ববর্র o হীন 
জািতেত পিরণত হেয় িগেয়িছল। আlা তখন মহmদেক েবেছ িনেয় বেল িদেলন – মহmদ, তুিম আমার েলােকেদর ei মnt দাo, 
তাহেল eরা বাঁচেব। eখােন ভগবান sয়ং আেসনিন, কারণ ভগবানেক িনেজ আসেত হেল আরo aেনক শুdতা পিবtতার দরকার।  
 
 aধমর্ dেটা বয্াপাের হে , pথম হে  বণর্া ম ধমর্ হীনদশা pাp হয়। আর িdতীয় হে  aভুয্দয় আর িনঃে য়স, মানব 
সমােজর সািবর্ক sখ-শািn-sা n-আনn সব সময় িনভর্র কের জাগিতক utােনর uপর, ei জাগিতক utান যখন কেম যায়, আর 
িনঃে য়স, মেনর েয তয্াগ ৈবরােগয্র ভাব েসটা কেম যায়। ei dেটাi যখন কেম যায় তখন aধমর্ েবেড় যায়। জাগিতক utান না 
হেল আমােদর ঘর-সংসার চলেব না, সমােজর শৃ লা ন  হেয় যােব, an িদেক jান ৈবরাগয্ pািpর iে টাo িsিমত হেয় যায়।  
 
 তখনi পিরtাণায় সাধনূাং িবনাশায় চ d তৃাm , ঐ ভােব যখন ধেমর্র হািন হেয় aধমর্ খুব েবেড় যায় তখন েসখানকার 
সাধুেদর, যারা বণর্া ম ধমর্ পালন করেত চাiেছন তােদর পিরtাণ করবার জn, আর যারা eর িবেরাধী, যারা aধেমর্র পৃ েপাষকতা 
করেছ তােদর িবনাশ কের আবার ধমর্েক িঠক পেথ চািলত করেত সmবািম যুেগ যেগ, আিম যুেগ যুেগ আিস। iসলাম ধেমর্ মহmদ 
বলেছন আিমi েশষ aবতার, িকnt িহnd ধেমর্র aবতার আসেতi থাকেবন, aবতােরর আসা কখন েশষ হেব না। িহndধেমর্ যারা 
বণর্া েমর িবেরাধী আর aপরেকo বণর্া ম ধমর্ পালন করেত েদয় না তােদরেকi asর েবাঝায়। eরা eখন পশু হেয় েগেছ। িনেজ 
যিদ না পালন কের তাহেলo িকছটুা িঠক আেছ, েসেতা তখন েm  হেয় েগেছ। িকnt যখন aপরেকo করেত েদেব না তখন eরা 
পশু হেয় েগল। eখন ভারেত েয নতুন pজn eেসেছ, eরা eখানকার pথম aবsাটােক aবলmন কেরেছ, িনেজরা িকছুi পালন 
করেব না, eর পেরর ধাপ হেব aপরেকo করেত েদেব না, িক খািল খিল ঠাkেরর নাম করছ িদনরাত। তখন বুঝেত হেব ভগবােনর 
আবার আসার সময় হেয় েগেছ। 
 
 ei aধয্ায় ভগবান ei বেল শুr কেরিছেলন েয, িতিন jানিন া েশখােবন, কমর্সnয্াস েশখােবন। িকnt মাঝখান েথেক 
িতিন িবষয়টা েথেক সের েগেলন। েকন সের েগেলন? শুrেতi aজুর্ন হঠাৎ eকটা p  কের বসল। যার জn চতথুর্ aধয্ােয়র মূল 
বkেবয্র মেধয্ ভগবান eখনo ঢুকেতi পারেলন না। eকটু পেরi বkবয্েত িতিন eেস পড়েবন। মাঝখােন িতিন aবতারতttটা 
aজুর্নেক বুিঝেয় িদেত িগেয় আরo িকছু কথা বলেছন। 
 

জn কমর্ চ েম িদবয্েমবং েযা েবিt তttতঃ। তয্k ব্া েদহং পনুজর্n ৈনিত মােমিত েসাহজুর্ন।।৯।। 

 ভগবান বলেছন, যারা আমার sভাবেক িঠক িঠক তttতঃ জােনন, আমার েযমনিট sভাব িঠক েতমনিট জােনন। িক sভাব? 
আমার জn আর আমার কমর্। আমার জn মতৃযু্ সবটাi মায়া। আমরা মেন কির ীরামকৃ  ফাlনু মােসর শুkা িdতীয়ায় জnােলন, 
আসেল তা নয়। ভগবােনর জn হে  মায়া। চndমিণর গেভর্ আসা, তাঁর জn হoয়া, বড় হoয়া সবটাi মায়া। আমােদর েkেt 
egেলা মায়া, আমােদর েটেন িহঁচেড় eখােন েসখােন জn েনoয়াে , িকnt িতিন সব সময় জােনন েয আমার egেলা সবi মায়া, 
সবi লীলা। িতিন তাঁর srপ সmেn সব সময় aবিহত। আর তাঁর িক কমর্? আমরা মেন কির গদাধর চেTাপধয্ায় েকাথাo চাকির 
েপেলন না, তাi দিkেণ ের পুেরািহত বামুেনর কাজ িনেলন, eiটাi তাঁর কমর্। িকnt তা নয়, তাঁর eকটাi কমর্ – পিরtাণায় 
সাধূনাং িবনাশায় চ d তৃাm । আর িক কমর্? ধমর্সংsাপনাথর্ায়, সাধুেদর রkা করা, d েৃতর িবনাশা আর ধমর্ sাপন করা, ei 
িতনেটi হে  ভগবােনর িঠক িঠক কমর্। ei িতনেটর বাiের ঠাkেরর আর েকান কাজ েনi। আমােদর েkেt আমরা েয কাজi 
করিছ েসিট ঠাkেরর কাজ েভেব িনেজেক পিরশুd কের িনেজেক uপের িনেয় আসিছ িকnt ঠাkেরর িনেজর কাজ o uেd  যখন 
বলেত হয় তখন ei িতনেটi হে  ঠাkেরর িঠক িঠক কাজ। 
 
 েজহাদীরা েয aপেরর গলা কাটেছ, েবামা মারেছ, eরাo ভাবেছ আমরা ভগবােনর কাজi করেছ। েজহাদীরা তােদর ভাব 
anসাের েযটােক ধমর্ মেন করেছ, েসi ধেমর্র িবrেd যারা যাে  তােদর েশষ কের দাo। িকnt eেদর িচnা ভাবনার মেধয্ েগালমাল 
আেছ। eখােন বলা হে  ঈ েরর eকটা কাজ হে  d েৃতর িবনাশ করা। d ৃেতর বয্াখয্া কের শ রাচাযর্ বলেছন – তারাi d তৃ 
যারা বণর্া ম ধমর্েক নাশ করেত চাiেছ, সামািজক িsিতশীলতােক যারা kNু কের িদে , আর যারা আততায়ী। আততায়ী আবার 
তােদরেকi বলা হেব – যারা িবষ pেয়াগ কের মারার েচ া কের, যারা বািড়েত আgন লািগেয় েদয়, aপেরর stীেক aপহরণ কের 
iতয্ািদ। eেদরেক pাণদN েদoয়া যায়, িকnt an aবsায় eেদরেক মারেত পারেব না। িকnt েজহাদীরা সামািজক িsিতশীলতােক 
আেগi নাশ কের িদে , আর eরা সামনা সামিন eেস লড়াi করেছ না, লুিকেয় চুিরেয় মাnষেক খুন করেছ, েবামা মারেছ। িকnt 
আমােদর সমােজ বণর্া ম ধমর্েক যখন েকu ভাঙেত চাiেব তখন তােদর বলেব েতামরা সামনা সামিন eেস লড়াi কর। লুিকেয় 
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চুিরেয় আtেগাপন কের মাnষেক খুন করার anমিত আমােদর িহndধেমর্ েকাথাo anমিত েদoয়া হয় না। তাছাড়া েকu শুধু মাt 
an ধমর্ পালন করেছ, an ভাষা বয্বহার করেছ, an েপাষাক পিরধান করেছ বেল তােক েমের দাo, েযটা েজহাদীরা করেছ, ei 
ধরেণর কাজেক িহnd ধমর্ কখনi p য় েদয় না। িকnt আপনার ধমর্েক আঘাত করেছ, আপনার stীেদর aপহরণ কের িনে , তখন 
আমােক eর pিতেরাধ করেতi হেব, েকননা eরা হে  আততায়ী। 
 
 মূল কথা হে , যিদ আিম জািন ীরামকৃে র জn হে  মায়া, আর তাঁর কমর্ হে  ei িতনেট, সাধুেদর পিরtাণ, 
d েৃতর িবনাশ আর ধমর্ সংsাপন, ei িতনেট আর ei িতনেটর েয েকান eকিট, eর বাiের ভগবােনর আর েকান কমর্ েনi, ei 
জানাটাi তখন তttতঃ জানা। যার জn আমরা কখন ঠাkরেক টাকা পয়সা স য় করেত েদিখিন, কািমনীর pিত আসিkর েকান 
গni িছল না, িনেজর নাম যশ pচােরর জn eতটkুo েচ া কেরনিন। ঠাkেরর eকটাi কাজ ধমর্ সংsাপন।  
 
 ঠাkেরর কাজ যিদ েকu িঠক িঠক করেত চায়, ঠাkেরর েসবা যিদ েকu করেত চায় তার ei িতনেট কাজi করেত হেব 
– সাধু েসবা করা মােনi সাধুর tাণ, dে র িবনাশ, তুিম আমােদর ধমর্ পেথ বাধা িদ  েতামােক আমরা পিরহার করব। আর ধমর্ 
সংsাপন, ধমর্ সংsাপেনর জn েয আমােক সnয্াসী হেত হেব বা eকটা pাiেভট আ েমর েসেkটাির হেত হেব তা eেকবােরi নয়। 
খুব েছাT জায়গা েথেকi ei ধমর্ সংsাপেনর কাজ করা যায়। যারা ভk তােদর dজেনর মেধয্ েদখা হেলi ঠাkেরর কথা, ধেমর্র 
কথা আেলাচনা করার জায়গায় বুdেদব ভTাচাযর্ িক করল, মমতা বেnাপাধয্ায় িক করল ei িনেয় ঘন্টার পর ঘন্টা আেলাচনা শুr 
কের েদেব। dেটা ধমর্ কথা, dেটা ভােলা কথা িক আেলাচনা করা যায় না! যারা ভk তােদর কজন েTেন বােস যাoয়ার সময় সীেট 
বেস কথামতৃ পেড়ন িকংবা লীলাpস  পেড়ন, বা েকান ধমর্gn পেড়ন, েলােক েদখুক েয eত েলােকর মেধয্o eমন eকজন আেছ 
েয ঈ েরর িচnন করেছ। বািড়েত িনয়িমত ধমর্চচর্া করা যােত বািড়র েলােকরাo anpািণত হেত পাের। আমােদর েবিশর ভাগi 
জােন না েয িঠক িঠক ধমর্ কােক বেল, যিদo di eকজন জােন, িকnt তােদর kমতাi েনi েয anেক ধমর্ পেথ িনেয় আসেব।  
 
 িকnt েয আমার ei িদবয্ জn o িদবয্ কেমর্র রহsেক েজেন যান তার আর – তয্kব্া েদহং পুনজর্n ৈনিত মােমিত 
েসাহজুর্ন – তার আর পুনজর্n হয় না। ঈ র তtt যত িদন না জানেত পারেছ ততিদন ei জnমৃতযু্ চেkর মেধয্ ঘুরেতi থাকেব। 
eর পর বলেছন – 
 

বীতরাগভয়েkাধা মnয়া মামপুাি তাঃ। বহেবা jানতপসা পতূা মdাবমাগতাঃ।।১০।। 

 aজুর্ন, eর আেগ আেগo যােদর মেধয্ ei gণ gেলা িছল, যারা েkাধ, েমাহািদেক িনয়ntণ কের বেশ িনেয় eেসিছেলন 
তােদর সদ্গিত হেয় েগেছ, মােন তাঁেদর আর পনুজর্n হেব না। মnয়া, আমার েয িঠক িঠক srপ েসi srেপর সােথ eক হেয় 
যায়, aেভদ দশর্ন, ঈ েরর সে  যাঁর ভাব eক হেয় েগেছ, eiটাi হে  মnয়া। িযিন jানী িতিন মেন কেরন আিম ীকৃে র সে  
eক। শ রাচােযর্র মেত ei aেভদদশর্ী যতkণ না হে  ততkণ পযর্n তার িকnt মিুk েনi। aেভদদশর্ীর আেগ িতিন জানেছন েয 
ীকৃে র জn হে  িদবয্, তাঁর জn সাধারণ েলােকর মত হয় না, আর িদবয্ কমর্, মােন আেগ aবতােরর েয িতনেট কেমর্র কথা 

বলা হল েসটাi হে  ভগবােনর িদবয্ কমর্। eরপর যখন aেভদদশর্ী হেয় যায়, মােন আিম ঈ েরর সে  eক, তারপর আর তার 
েকান জn হেব না।  
 
 ভগবান চতুথর্ aধয্ােয়র মূল বkেবয্ eখনo pেবশ কেরনিন, eখনo িতিন aজুর্েনর মাঝখােন েয হঠাৎ p  eেসিছল, েসi 
pে র মেধয্ ঘুরপাক করেছন। ভগবােনর ei কথা শুেন যােত aজুর্েনর মেন আবার েকান p  না আসেত পাের, েযমন aজুর্ন হয়েতা 
বলেত পাের, তাহেল েতা েহ ীকৃ , আপিন কাuেক মিুk েদন আবার কাuেক মুিk েদননা, েয আপনােক ভােলাবােস, আপনােক 
েয জানেছ তােকi আপিন মুিk েদন, আর েয আপনােক জানেত পারেছ না, ভােলাবাসেত পারেছ না, তােক আপিন মিুk েদননা, 
তাহেল েতা আপিন পkপািতt করেছন, আপনার মেধয্ তাহেল েdষ ভাব আেছ। তখন ভগবান ীকৃ  বলেছন, আমার েকান েdষভাব 
বা পkপািতt েনi। েকন েনi বলেছন? 
 

েয যথা মাং pপদয্েn তাংsৈথব ভজাময্হm । মম বt র্াnবতর্েn মn াঃ পাথর্ সবর্শঃ।।১১।। 

 গীতার ei aধয্ােয়র eগােরা নং ে াকিট eকিট aতয্n মলূয্বান ে াক, ei কারেণ েয ভগবান eখােন সবার জn eক 
আ াস, ভরসার বাণী েশানাে ন। বলেছন, আমােক েয েযভােব চায় আিম তােক েসiভােবi কৃপা কির। েয যথা মাং pপদয্েn, যার 
েযমন ভাব, েসi ভাব anযায়ী আমার িদেক মাnষ eিগেয় আেস। ভাব হে  চারেট, েযটা আবার সpম aধয্ােয় ভগবান বলেবন, 
আতর্, িজjাs, আিথর্ আর jানী। dঃখ, েরাগ, েশােক কাতর হেয় যখন ভগবােনর কােছ যারা যাে  eরা হে  আতর্, যােদর েভাগ-
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বাসনার জn, টাকা-পয়সার জn, সমােজ মান-যেশর আকা া কের ভগবােনর কােছ যাে  eরা হে  আিথর্, তখন তারা েসi রকম 
ফল পায়, ভগবােনর বয্াপাের প াশ রকেমর িজjাs িনেয় ভগবানেক জানেত চাiেছ তারা হে  িজjাs, আর েশেষ হে  jানী। 
েয jানী পুrষ, মােন িযিন ভগবােনর তttেক জােন, ভগবান তাঁেক েমাk pদান কেরন। eরা িকnt সবাi আমােকi anসরণ কের। 
eখােন বলেছন pপদয্েn, েয আমার শরণাগতী েনয়, শরণাগত হেয় তুিম যাi চাiেব, েস তিুম ei চারেট েয েকান eকটা ভাবেক 
আ য় কেরi eেস থােকা না েকন, আিম আমার শরণাগতেক তার ভাব anযায়ীi সব িকছু িদi। শরণাগতীর ভাব না যিদ আেস 
তাহেল িকnt িকছুi হেব না। মম বtর্াnবতর্েn মn াঃ পাথর্ সবর্শঃ, যিদo মাnষ তার িনেজর sভাব anযায়ীi কাজ কের যাে , িকnt 
anসরণ েস আমােকi কের চেলেছ, আিম েযমনিট পথ েদিখেয় eেসিছ সবাi িঠক েতমনিটi কের। েযমন ঠাkর, ঠাkেরর কত 
ভাব, িতিন কত ভােব সাধনা কেরেছন, eেকক সময় eেকক িদবয্ভােব থাকেতন। iদািনং যাঁরা ঠাkেরর ভk তাঁরা ei 
ভাবgেলােকi িনেজর sভাব anযায়ী anকরণ করার েচ া কের সাধনা কের যাে ন। ীকৃ  েযভােব জীবন যাপন কেরেছন, ঠাkর 
েযভােব জীবন পিরচযর্া কের েয আদশর্ sাপন কেরিছেলন, তাঁেদর ei আদশর্ o ভাব েকান না েকান ভােব িহnd তথা মানবজািতেক 
pভািবত কের চেলেছ।  
 
 েহ ভগবান, যখন আপিন eতi দামী কথা বলেলন, আপনার কােছ েয েযমনিট চায় আপিন তােক েসi ফলi pদান 
কেরন, িকn সবাi an িকছু আপনার কােছ না েচেয় মিুk েচেয় িনেলi েতা পাের, তাহেলi েতা সব ঝােমলা চুেক যায়। ভগবান 
বলেছন, না সবাi মুিk চাiেত পাের না। ঠাkেরর খুব snর গl আেছ ei িনেয়, eকবার নারদ ভগবান িব ুেক বলেছন, 
সবাiেকi েতা আপিন ৈবkেNেলােক িনেয় আসেত চাiেল িনেয় আসেত পােরন। hাঁ পাির, িঠক আেছ নারদ, তিুম যােক iে  খুিশ 
ৈবkেN িনেয় eেসা। মেতর্ eেস pথেমi নারেদর eকটা gবের েপাকার সে  েদখা হল। gবের েপাকােক েদেখ নারেদর খুব ক  
হল, is  িক েনাংরা েগাবেরর মেধয্ পেড় আেছ েবচারা – তুi িক েনাংরা েগাবেরর মেধয্ পেড় আিছস, চl  েতােক আিম ৈবkেN 
িনেয় যাব, িকের যািব েতা ৈবkেN? gবের েপাকা শুেন বলেছ – hাঁ hাঁ, aব i যাব, িকnt ৈবkেN eর েথেক ভােলা েগাবর 
পাoয়া যােবেতা? ei কথারi utর ভগবান eখােন িদে ন – 
 

কাknঃ কমর্ণাং িসিdং যজn iহ েদবতাঃ। িkpং িহ মাnেষ েলােক িসিdভর্বিত কমর্জা।।১২।। 

 মাnেষর মেন নানান রকেমর েভাগ বাসনা িগj িগj  করেছ, ei েভাগ যােত ভােলা কের চিরতাথর্ করেত পাের েসiজn 
eরা যজn iহ েদবতাঃ, িবিভn েদবতােদর পূেজা কের। eখন যত বড় বড় আieeস, আiিপeস aিফসার আেছ, মিnt, eমিপ, 
eমeলe আেছ eরাi হে  eখনকার িদেনর েদবতা, েলােকরা eেদরেকi পূেজা কের, সকালেবলাi gডমিনর্ং িদেয় যজn শুr হয়। 
েযমন েযমন ei সব েদবতােদর েপছেন ঘুরেত পারেব তত তার pেমাশন হেব, eটা েসটা ভােলা ফল পােব। িকnt eরাo েয ফলটা 
িদে  েসi ফলটাo ভগবােনর কাছ েথেকi আসেছ। eেদর কাrরi kমতা েনi ফল েদবার। আমার মেন ei ভাবিট আেছ েয, 
আমার pেমাশন েহাক, আমার যােত খারাপ জায়গায় বদিল না হেয় যায়, আমার eিসআের ভােলা ভােলা কথা েলখা েহাক, ei সব 
িকছু ভগবানi েদন, আমরা egেলা বুঝেত পািরনা। আিম েয eiসব েদবতার পূেজা করিছ, ভগবান egেলােক েকাথাo িনেষধ 
করেবন না েয তুিম eেদর পূেজা কেরা না। তেব নবম aধয্ােয় িগেয় ভগবান বলেবন – িক dঃেখর কথা, েদবতােদর খুিশ করেত 
িগেয় eরা যা পির ম আর সমেয়র aপচয় করেছ, aথচ ফল আিমi িদি , িকnt েদবতােদর পূেজা না কের যিদ আমােক পূেজা 
করত তাহেল eকi পির ম আর eকi সময় খরচ কের েস dেটাi েপত, আমার pিত ভিkটাo েপত আর ফলটাo েপত। িকnt 
eেত শুধু eকিট িজিনষi পাে । েয েলাকিট েয পির ম আর সময় লািগেয় পাঁচ হাজার টাকার চাকির করেছ েসi eকi পির ম 
আর সময় লািগেয় যিদ েস দশ হাজার টাকার চাকির পায় তাহেল ei চাকির করেব িকনা? aব i করেব। িকnt আমরা েবিশর 
ভাগi ভগবানেক েছেড় িদেয় আজেক শীতলার পূেজা, কাল শিনেদবতার পূেজা, পরশু aমুক বাবার পেূজা কের েবড়াি । গীতা 
বলেছ, তিুম সব ছাড়, েছেড় িদেয় eকমাt েতামার i েক ধর, তাঁর কােছ তুিম সব িকছুi পােব। eখান oখান েথেক, eর তার 
কাছ েথেক যা িকছু পাি  সব িতিনi েদন, মাধয্মটা শুধু আলাদা। মা যখন বা ােক dধ খাoয়ায়, তার বয্বsা ভগবানi কেরন। 
সবাiেক ভগবান সবার কমর্াnসাের খাiেয় যাে ন, আমােদর egেলা েবাঝার kমতাi েনi। তার uপর আমােদর না আেছ েসi 
dা, না আেছ িন া, না আেছ ভিk, আর না আেছ pাণপাত করা খাটিন। কম কের kিড় বছর খাটুক তারপর an কথা হেব। 

eকটা eমe িডিg িনেতi পেনেরা েষাল বছর খাটেত হে , আর ভগবােনর ভিk িডিg চাiিছ, দীkা িনেয়i বলিছ আমার েতা িকছু 
হে  না। kিড় বছর নাi খাটকু, anতঃ দশ বছর খাটুক। তার uপর আবার েভােগর িবরাট িলs, বািড় আেছ, জিম আেছ, বu 
আেছ, েছেলপুেল আেছ, িটিভ েদখা আেছ, জnিদন, িববাহবািষর্কী, িবেয় বািড়, াdবািড়, anpাশন egেলা েতা আেছi, সব িকছু 
িমিটেয় িদেন দশ পেনেরা িমিনট ঠাkেরর জn বরাd করা হে । েসখােনo আবার বলেব ঠাkর েতামার জn ei সময়টা িদলাম, 
তিুম িকnt আমােক েদেখা। ভগবােনর বেয় েগেছ।  
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   িkpং িহ মাnেষ েলােক িসিdভর্বিত কমর্জা, ei মn েলােক কাময্ কেমর্র ফল gিল খুব তাড়াতািড় েপেয় যায়। কারণ, 
শাstjান, বণর্া ম ধমর্ থাকােত িসিd খুব সহেজ েপেয় যায়। eর পর েথেক ভগবান ধীের ধীের মলূ বkবয্ কমর্সnয্ােসর িদেক িনেয় 
যােবন।  
 

চাতবুর্ণর্য্ং ময়া সৃ ং gণকমর্িবভাগশঃ। তs কতর্ারমিপ মাং িবdয্কতর্ারমবয্য়m ।।১৩।। 

  জগেত েয চারিট বণর্ েদখছ, ei চারিট বণর্ আিম ei জগৎেক s ু ভােব চালনা করার জn সৃি  কেরিছ। যিদo ei 
চারিট বণর্ আিম সৃি  কেরিছ িকnt ei চারিট বেণর্র সােথ আমার েকান ধরেণর সmকর্ েনi, eর েকান িকছুর মেধয্i আিম িকnt 
জিড়েয় েনi। আমার যিদ ei েবাধ থােক আিম ei চারেট বণর্ ৈতরী কেরিছ, তাi আিমi eেদর কতর্া, তাহেল েতা আিম সংসারী 
হেয় েগলাম। েকন আিম aকতর্া আর aসংসারী? eর পেরর ে ােক তারi utর িদে ন – 
 

ন মাং কমর্ািণ িলmিn ন েম কমর্ফেল sহৃা। iিত মাং েযাহিভজানািত কমর্িভনর্ স বধয্েত।।১৪।। 

 ন মাং কমর্ািণ িলmিn, েকান কমর্ আমাক sশর্ করেত পাের না। eটা েগল বাiেরর দৃি  েথেক, আর েভতেরর িদক েথেক 
ন েম কমর্ফেল sৃহা, কেমর্র েয ফল তােত আমার েকান sৃহা েনi। আমরা েয eত বnন বnন বলিছ, ei বnন বা বdাবsা কখন 
আসেছ? যখন কােজর pিত আমােদর আসিk হয় আর কমর্ফেলর pিত sৃহা হয় তখনi ei বnেনর aবsা পাকা হয়। আজকাল 
aেনক বড় বড় aিফেসর সােহবরা যারা চাকির করেছ বা যারা বড় বড় িডিg িনেয় কােজর আশায় বেস আেছ তােদর aেনকেক 
বলেত েদখা যায় েয, আমার টাকা পয়সা েক িক েদেব তােত েকান আgহ েনi, আমার j ob sat i sf act i on  হেলi হল। eiটাi 
ভগবান eখােন বলেছন, ei যারা j ob sat i sf act i on  বলেছ তারা িকnt মহা বnেন পেড় আেছ। আর যারা j ob 
sat i sf act i on চাiেছ না তারা িক বলেছ? কাজ যাi কির না েকন তােত আমার েকান মাথা বয্াথা েনi আমার package টা 
েকমন হেব। মােন আমােক কত মাiেন িদে । eকজন বলেছ I don ’t care f or perk   s I want j ob sat i sf act i on,    , 
আেরকজন বলেছ, েয কাজi আমােক করেত েহাক না েকন তােত আমার েকান মাথা বয্াথা েনi, আমার কত মাiেন হেব েসটাi 
আমার লkয্। dজেনi িকnt গীতার দৃি েত, আধয্ািtক দিৃ েকাণ েথেক সমান মহা বnেন পেড় েগল। েয পয়সার pিত আসk েস 
েযমনিট বnেন পেড় আেছ, িঠক েসi eকi বnেন পেড় আেছ েয কেমর্র pিত আসk। িকnt ভগবান বলেছন – আমার কােজর 
pিতo আসিk েনi আর কাজ যিদ কখনo কির তাহেলo েসi কােজর ফেলর pিতo আিম আসিk শূn, করেত হেব তাi 
করলাম। 
 
 eরপর বলেছন, ভগাবােনর কেমর্ েকান আসিk েনi আর কমর্ফেলo েকান আসিk েনi, ভগবােনর ei তttেক িযিন 
েজেন েগেছন তাঁেক আর েকান কমর্ বnেন আবd করেত পারেব না।  
 
 মাnষেক কখন তার পাপকমর্ িকছু করেত পােরনা, িকnt পাপেবাধটাi তােক েশষ কের েদয়, মােন পাপেবােধর সে  যখন 
েকu িনেজেক eকাt কের েনয় তার আর বাঁচার েকান পথ েনi। sামী গmীরানn pায়i eকটা খুব pচিলত গl বলেতন। eক 
িশবভk েরাজ মিnের খুব িন া সহকাের িশেবর পূজা কের। ঐ মিnেরর কােছi আেরকিট েলাক থাকত েয িকনা িশবঠাkর ঠুkর 
বেল িকছু মােন না িব াসo কের না। েসi েলাকিট েরাজ মিnের ঢুেক েদoয়ােল িপঠ িদেয় িশবিলে র uপর বুট জুেতা শুdু পা 
dেটা তুেল বেস থাকত। eকিদন িশবভk েলাকিট মিnের পূেজা করেত েগেছ। মিnেরর েভতরটা খুব স ীণর্, খুব বাঁিচেয় বাঁিচেয় 
েস নড়াচড়া কের, েসিদন িক কের িশবিলে  তার eকটা পা েঠেক েগেছ। িশবিলে  পা েঠকেতi িশব খুব েরেগ িগেয় বলেছন – 
আমার গােয় পা েঠিকেয়িছস! ek ুিণ বয্াটা েতােক িtশুল িদেয় েশষ কের েদব। ভkিট িশেবর রাগ েদেখ aবাক হেয় েগেছ, িশবেক 
বলেছ – িঠক আেছ, আপিন আমােক েশষ কের িদেত চাiেছন িদন, আমার েকান আপিt েনi। িকnt তার আেগ আমার eকটা 
কথার utর আপনােক িদেত হেব। আমার eত িন া, eত েসবা, eত ভিk েসটােত িকছু হল না আর eকটু পা েঠকল িক েঠকল না 
তােতi আপিন আমার uপর eত কেঠার দN চািপেয় িদেলন, আর ঐ েলাকটা েরাজ আপনার মাথার uপর জুেতা শুdু পা রাখেছ 
তােক িকছু বলেছন না। িশব তখন বলেছন – আের বয্াটা, oেতা আমােক মােন না, o যিদ মানত তাহেল িক করতাম েদখিতs । 
তুi মািনস বেল েতােক kমা করিছ না। পাপেবােধ eকটা েয িজিনষ হয় তা হল, eকটা িজিনেষ তার পাপেবাধ নাo হেত পাের 
িকnt an eকটা জায়গায় িগেয় েস িবপেদ পেড় েযেত পাের। তার ফেল পাপেবােধর ei চkটা চলেত থােক। eখােন না েহাক 
an েকাথাo িগেয় ei পাপেবাধটা eেস যােব। িকnt মলূ কথা হে , ঈ েরর তtt েয বুেঝ েগেছ, তােক আর েকান িকছুi sশর্ 
করেত পােরনা।  
 
 eরপের িতিন চতথুর্ aধয্ােয়র মূল দাশর্িনক তেtt pেবশ করেছন, বলেছন েযাগী েক?  
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eবং jাtা কতৃং কমর্ পৈূবর্রিপ মমুkুিুভঃ। kr কৈমর্ব তsাttং পৈূবর্ঃ পবূর্তরং কতৃm ।।১৫।। 

 eর আেগর আেগর যাঁরা মুিk লােভ ু মমুুk ু আধয্ািtক সাধকরা িছেলন তাঁরা ei মেনাভাব িনেয়i কাজ করেতন। 
aজুর্ন, তুিমo ei মেনাভাব িনেয়i কাজ কর, সnয্াস েতামার জn নয়। eখােন eকটা মজার বয্াপার হে , aজুর্নেক ভগবান 
বলেছন েতামার জn সnয্াস নয়, েতামােক কমর্ করেত হেব, aথচ ei চতুথর্ aধয্ােয় ভগবান কমর্সnয্ােসর িশkা িদে ন। eখােন 
ভগবােনর কােছ কমর্সnয্ােসর তtt েশানার পর প ম aধয্ােয় িগেয় আবার aজুর্েনর কােছ an eক সমsা eেস যােব। aজুর্ন িঠক 
করেত পারেব না েয, কাজ করাটা িঠক, না কাজ না করাটা িঠক। aজুর্নেক ভগবান eটােকi আবার পির ার কের বলেত চাiেবন, 
তিুম যিদ আtjানী না হেয় থাক তাহেল েতামার anঃকরণ শুিdর জn কাজ কর। আর তুিম যিদ মেন কর তুিম jানী হেয় েগছ, 
তাহেল েলাকসংgেহর জn, মাnষেক পথ েদখাবার জn কাজ কর। েয িদেকi যাo না েকন কাজ েতামােক করেতi হেব, তিুম 
কাজ eেকবাের েছেড় িদেত পারেব না। আিম জািন তুিম eখনo jানী হoিন, তাi কাজ েতামােক করেতi হেব। তাi কমর্ বলেত 
িঠক িক েবাঝায় েসটা েতামােক বুিঝেয় িদি  – 
 

িকং কমর্ িকমকেমর্িত কবেয়াহপয্t েমািহতাঃ। তেt কমর্ pবkয্ািম যj jাtা েমাkয্েসহশুভাৎ।।১৬।। 

 কমর্ িক আর aকমর্ িক িনধর্ারণ করেত িগেয় বড় বড় পিNত ঋিষেদরo মাথা ঘেুর যায়, তাঁরাo িঠক িঠক ধরেত পােরন 
না। ei কমর্টা করা িঠক হেব িক িঠক হেব না, ei বয্াপাের আমরা aেনেকi িবমূঢ় হেয় পিড়। সাধারণ েলােকর কথা ধতর্েবয্র 
মেধয্i নয়, পিNতেদর কােছo সহজেবাধয্ নয়, তাi আিম েতামােক কমর্ আর aকেমর্র মেধয্ িক পাথর্কয্ বলব যােত তুিম aশুভ 
pভাব েথেক মুk হেত পার। 
 
  েতামােক আিম কমর্, িবকমর্ আর aকমর্ ei িতনেট িজিনেষর পযর্ােলাচনা কের বুিঝেয় েদব। েকন েতামােক বয্াখয্া করব? 
কারণ – 
 

কমর্েণা hিপ েবাdবয্ং েবাdবয্  িবকমর্ণঃ। aকমর্ণ  েবাdবয্ং গহনা কমর্েণা গিতঃ।।১৭।। 

 কেমর্র গিত aিত সূk, সবাi ধরেত পােরনা। তাi আেগ েতামােক কমর্, িবকমর্ মােন িনিষd কমর্ আর aকমর্ বা িনিkয়তা 
িক বেল িদেল কেমর্র গিতেক িকছুটা ধারণা করেত পারেব। ভগবান eখােন িতনেট শbেক িনয় eেসেছন – ১) কমর্, িবিধ – কমর্ 
বলেত েবাঝাে  শাst িবিহত কমর্। শাst েযটা করেত বলেছ বা আেদশ করেছ েসটাi কমর্, েসi কমর্i করেত হেব। ২) িবকমর্, িনেষধ 
– শাst বিজর্ত কমর্, শাst েযটা করেত বারণ করেছ েসi কাজেক বলা হয় িবকমর্। েযমন মুসলমানেদর শােst বলা আেছ চারেট িবেয় 
করেত পাের, প ম িবেয় করেত পারেব না। eখন যিদ েকu প ম িবেয় কের তখন েসটা িবকমর্ হেয় যােব। ৩) aকমর্ – েকান 
কাজ না কের িনিkয় হেয় থাকা। কাজ না কের বেস থাকা ajানীেদর জn নয়, eটা jানী বা সnয্াসীেদর জn বলা হে । 
 
 eর পেরর ে াকিট খুব কিঠণ ে াক, aেনেকi বুঝেত পােরন না। বয্াসেদব গেণশ ঠাkরেক anেরাধ কের বেলিছেলন 
আিম মহাভারেতর ে াক বেল যাব আর আপিন েসi ে াক gেলােক িলিপবd কrন। গেণশ ঠাkর বেলিছেলন, আিম িলখেত রাজী 
আিছ িকnt আমার কলম যিদ eকবার েথেম যায় তাহেল আিম িকnt আর িলখব না। তার মােন বয্াসেদবেক aনগর্ল বেল েযেত হেব, 
থামেল চলেব না। তখন বয্াসেদবo eকিট শতর্ আেরাপ করেলন – িঠক আেছ আিম aনগর্ল বেল যাব, িকnt আমার pেতয্কিট 
ে ােকর aথর্েক আপনার বুেঝ িনেয় িলখেত হেব। বলা হয় বয্াসেদব মহাভারেত আট হাজার আটশ খানা kট ে াক ঢুিকেয়েছন। ei 
ে াক gেলার aথর্ eত জিটল েয গেণশ ঠাkেররo মাথা ঘুের িগেয়িছল। aথর্ পির ার করবার জn গেণশ ঠাkর যতkণ কলম 
থামাে ন ততkেণ বয্াসেদবo আরo ে াক মাথার মেধয্ িনেয় eেসেছন। ei আঠােরা নং ে াকিট aব i ei kট ে াক gেলার 
মেধয্ পেড়। খুব ধুরnর েলাক না হেল ei আঠােরা নং ে ােকর aথর্েক ধরা খুব কিঠন। ei ে াকিটi আবার জীব আর ঈ েরর 
মেধয্ েয পাথর্কয্, jানী o ajানীর মেধয্ েয তফাৎ েসটােক s  কের িদে । বলেছন –  
 

কমর্ণয্কমর্ যঃ পে দকমর্িণ চ কমর্ যঃ। স বুিdমাn মnে ষ ুস যুkঃ কৎৃsকমর্কৎৃ।।১৮।। 

 িযিন বুিdমান, যাঁর সব কমর্ করা হেয় েগেছ, িতিন aকেমর্ কমর্ েদেখন আর কেমর্ aকমর্ েদেখন। eiটাi হে  jানীর 
িঠক িঠক লkণ। শ রাচাযর্ eখােন eক িবরাট বয্াখয্া িদেয়েছন। িযিন jানী, যখন েকu কাজ করেছ িতিন েদেখন আtা িকnt েকান 
কমর্i করেছন না, িতিন পির ার েদখেছন সব কাজ হেয় যাে  িকnt আtা িনিkয়, িতিন েকান কাজi করেছন না। ীকৃ  aজুর্নেক 
uপেদশ িদে ন, তাঁর হাত পা নড়েছ, মুখ নড়েছ, শরীেরর নানা রকেমর স ালন িkয়া চলেছ, িযিন jানী িতিন তখন েদখেছন, 
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ীকৃে র েয বাsিবক সtা হে  শুd ৈচতn আtা, আর আtা ei িkয়ার মেধয্ জিড়েয় েনi। তার মােন jানী eখােন কেমর্ aকমর্ 
েদখেছন। তাহেল েক কমর্ করেছ? েদহ আর iিndয়gেলাi কমর্ কের যাে , েসখােন আtা েকান কমর্ করেছ না। আর aকমর্িণ চ কমর্ 
যঃ, যারা সাধারণ মাnষ, ajানী, তারা কাজ কমর্ েথেক হাত পা gিটেয় বেস আেছ, eখন eiভােব েস িবছানায় শুেয় থাকেত পাের 
আবার ঠাkেরর সামেন িsর হেয় বেস থাকেত পাের। eখন আমরা বাiের েথেক েদেখ বলিছ েস েকান কাজ করেছ না। িকnt েযেহতু 
েস িজেতিndয় নয়, তাi তার মন েভতের কাজ কের যাে , eমনিক তার মেন আর িকছু না েহাক েস িকnt ভাবেছ আিম চুপ কের 
বেস আিছ, ei েয ভাবেছ আিম চুপ কের বেস আিছ তার মােন তার বুিdটা কাজ কের যাে । যারা বুিdমান তারা েদখেছন েস 
হাত পা gিটেয় বেস আেছ িকnt তার মনটা কাজ কের যাে । তার মােন িযিন jানী িতিন jানীর কােজ aকাজ েদখেছন আর 
ajানীর aকােজ কাজ েদখেছন। 
 
 eবার মেন কrন, krেkেtর যুেd ীকৃ  aজুর্েনর রেথ বেস সারিথর কাজ করেছন আর aজুর্নেক িবিভn িনেদর্শ িদেয় 
যাে ন। েসখােন ীরামকৃ  দাঁিড়েয় সব েদখেছন, িতিন বািকেদর বলেছন েয – দয্ােখা সবাi eরা যুd করেছ। িকnt িতিন ীকৃে র 
বয্াপাের িক বলেবন? ঠাkর বলেবন, ীকৃ  যত যাi কrন না েকন, তাঁর মনটা েসi আtােতi পেড় আেছ, আtা েকান কাজ 
কেরন না, ীকৃে র িঠক িঠক েয বাsিবক সtা েস িকnt েকান কাজ করেছন না। তাঁর েদহ iিndয় সব কাজ করেছ, িকnt েদহ 
iিndেয়র সােথ তাঁর েকান সংেযাগ েনi। eর িবপরীেত ীকৃ  যিদ দিkেণ ের দাঁিড়েয় েদেখন িতিনo েদখেবন েয ীরামকৃ  েকান 
কাজ করেছন না, তাঁর েদহ iিndয়i কাজ করেছ, ীরামকৃে র মন আtােত সংলg হেয় আেছ। ীরামকৃে র েয বাsিবক srপ 
েসi আtােত িতিন পূণর্ pিতি ত হেয় আেছন।  
 
 দিkেণ ের হাজরা েকান কাজ করেছ না, দিkেণ ের ঠাkেরর ঘেরর utেরর বারাnায় চুপচাপ বেস জপ করেছন। ঠাkর 
হাজরােক বলেছন – ঢয্াm না শালা, বািড়েত মা কাnাকািট করেছ, টাকা-পয়সা েনi, েদনা েশােধর েচ া েনi। ঠাkর egেলােক 
বলেছন ধাpাবাজী। হাজরা জপ ধয্ান করেছ িকnt ঠাkর িনnা করেছন। েকন িনnা করেছন ঠাkর? হাজরা eখােন িন মর্া হেয় হাত 
পা gিটেয় বেস আেছ, িকnt মাথার মেধয্ েবাঁ েবাঁ কের কার েথেক কত টাকা ধার করব, িকভােব েদনা েশাধ করেব ei সব িচnা 
ঘরুেছ। মলূ uেd  হে , মনটােক আtােত িsর করা। িকnt আtােত িsর করেত পারেছ না aথচ হাত পা gিটেয় চুপ কের িনিkয় 
হেয় বেস আেছ। বাiের েথেক েদেখ সবার মেন হে  েস িনিkয় িকnt েভতের মন চরিকর মত ঘরুেছ, মােন মন সিkয়। িকnt আিম 
যিদ আtােত pিতি ত থািক আর তখন আমার হাত পা যিদ চলেতo থােক তােতo আিম েকান কেমর্ যুk হি  না, আিম িsর 
আিছ। িকরকম হয় বয্াপারটা – বাতােস আমার গােয়র চাদরটা নড়েছ, িকnt আিম িক নড়িছ? আমার চাদর নড়েছ আিম নড়িছ না, 
আিম িsর আিছ। িঠক ei রকম আtj পুrেষর আtাটা িsর আেছ। যাঁর ei েবাধ হেয় েগেছ, িযিন jানী আর ajানীর ei 
পাথর্কয্টা িনrপণ কের িনেয়েছন, স বুিdমাn  মnে ষু, িতিনi মn  জািতর মেধয্ বুিdমান। েসi হে  যুkঃ, িতিনi েযােগ 
pিতি ত, েসi হে  কৃৎsকমর্কৃৎ, িতিনi সব কেমর্র কতর্া হেয় িনেজেক ধn মেন কেরন, তাঁর আর কতর্বয্ কমর্ বেল িকছু থােক না, 
সমs কমর্ েথেক েস মুk হেয় েগেছ।  
 

ীকৃ  aজুর্নেক যিদ বলেতন – চল aজুর্ন েতামােক জগৎটা েদিখেয় িনেয় আিস, েক jানী আর ajানী েতামােক েদিখেয় 
িদি । তখন িতিন aজুর্নেক েদখাে ন – দয্ােখা দয্ােখা aজুর্ন ঐ েয ীরামচnd যুd করেছন, uিন হে ন jািন, uিন িকnt যুd 
করেছন না, oনার েদহ iিndয় যুd করেছ। িচকােগােত িনেয় eেসেছন aজুর্নেক – ঐ দয্ােখা sামী িবেবকানn বkৃতা িদে ন, ei 
আেরকজন jানী পুrষ, uিন িকnt eখােন েকান েলকচার িদে ন না, oনার েদহ iিndয় েলকচার িদে । aজুর্নেক িনেয় আমােদর 
মত কেয়কজনেক েদিখেয় বলেছন – ei েয eরা ধয্ান করেছ eরা িকnt সবাi ajানী, চুপ কের হাত পা gিটেয় বেস আেছ িকnt 
মেন মেন কাজ কের যাে  আর েভাগ কের যাে , eেদর েদহ iিndয় সব িsর িকnt মনটা চ ল, আtােত িsত নয়। েদহ iিndয়েক 
িঠক িঠক েগাটান তখনi হেব যখন েতামার মন আtােত িগেয় eেকবাের িsর হেয় যােব।  
 
 আিম eটা তয্াগ করলাম, আিম কাজ করব না, eটাo কমর্, কারণ মন েথেক বলা হে  আিম তয্াগ করলাম, আিম কাজ 
করব না। ীরামকৃে র েkেt ei ভাবটা তাঁর হে  না, তাঁর egেলা িনেজ েথেকi খেস পেড় েগেছ, আলাদা কের িকছুi েফলেত 
হে  না। aজুর্ন বলিছল েয আিম যুd করব না, আিম িভkুক হেয় যাব, যুd না কের কাজ করব না েভেবিছল aজুর্ন েসটা আর হল 
না, কারণ িভkা করাটাo েতা কাজ। আমরা যখন কাজ করব বলিছ, তখন শরীর iিndয় কাজ করেছ, মনo বলেছ কাজ করিছ। 
তয্ােগর েkেto ei eকi বয্াপার হে , আিম যখন মুেখ বললাম আিম কাজ করব না, তখন শরীর iিndয় হয়েতা কাজ করেছন 
না, িকnt মেন মেন কাজ চলেছ। িহnd শাst মেত শরীর o মনেক আলাদা কের েদখা হয় না। শরীর িদেয় হয়েতা েকান পাপ করিছ 
না, িকnt মেন মেন েকান পাপ িচnা করলাম তখন েসটা পাপযুk কেমর্র মেধয্i গণয্ হেব। মেন মেন যিদ েভেব থািক আিম oর ঐ 
িজিনষটা চুির করব, আিম যিদ চুির না কেরo থািক তবoু তখন আমার িকnt চুির করা হেয় েগল। u  আধয্ািtক দৃি েত শরীর 
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িদেয় চুির করেল েয পাপ হত, মেন মেন িচnা কের েনoয়ার পর েসi eকi পাপ হল। ঠাkর বলেছন, গহৃেsর মেন তয্াগ, বাiের 
যা করার কrক। িকnt সnয্াসীর মেন তয্াগ আর বাiের তয্াগ dেটাi থাকেত হেব। িকnt যিদ শাstািদ পেড়, সাধুস  করার পর 
সংসাের eমন িকছু কাজ সামািজক বা পািরবািরক কারেণ আমােক করেত হয় েযgেলা সাধসু  করা বা শাst aধয্য়ণ করার আেগ 
িকছুi মেন হত না, িকnt eখন মেন হে  িছঃ egেলা আিম িক করেত যাি , eটাi হে  িঠক িঠক মেনর তয্ােগর েkেt eক ধাপ 
eিগেয় েগল। ei রকম ভােব ভাবেত ভাবেত eক সময় মেন হেব egেলা eবার না করেলi বাঁিচ িকnt সামািজক কারেণ আমােক 
বাধয্ হেয় করেত হে । eরপেরর ে ােক বলেছন – 
 

যs সেবর্ সমারmাঃ কামসংকlবিজর্তাঃ। jানািgদgকমর্াণাং তমাhঃ পিNতং বধুাঃ।।১৯।। 

 পিNত েক? িযিন েকান স l িনেয় কমর্ করেছন না, আর স l থাকেলo তার মেধয্ েকান কাম থােক না। কাম আর 
স l বিজর্ত েকান কমর্ কতর্ােক েকান ভােলা মেnর বnেন বd করেত পােরনা। আিম eখােন গীতার pবচন শুনেত আসিছ, eখােন 
আসার uেd টা eকটাi আিম শােstর কথা জানেত চাiিছ। তাহেল েতা eটা স l হেয় েগল। িকnt ei স েlর েপছেন েকান 
কাম েনi। কারণ কামনা সব সময় িতন ধরেণর হয় – পুৈtষণা, িবৈtষণা আর েলাৈকষণা। eখােন ei িতনেটর eকটাo পাoয়ার 
জn আসিছ না, আমার কটা টাকা হেব ei েভেবo আসিছ না, আমার খুব নাম-যশ হেব তাo ভাবিছ না। আমার ভােলা লােগ 
শােstর কথা শুনেত তাi eেসিছ, আমার আর an েকান uেd  েনi। eiটাi হে  িঠক িঠক কমর্েযাগ। 
 
 যs সেবর্ সমারmাঃ, েয েকান কমর্ pেচ াi হে  সমারmাঃ। ei রকম pেতয্কিট কমর্ pেচ া কাম স l বিজর্ত হেব। 
সpােহ dেটা িদন িতন ঘন্টার জn আমরা eখােন শাst aধয্য়ণ করেত আসিছ, eটা হে  কামসংকlবিজর্তাঃ। িকnt যখন আিম 
চাকির করেত যাি  তখন আিম জািন চাকির করেল আমার dেটা টাকা হেব, েসi টাকা িদেয় আমার সংসার চলেব, ei েয কাজ 
করেত যাি  eটা হে  স l। আমােক শরীর ধারণ যখন করেত হেয়েছ তখন ei শরীর রkার জn আমােক কাজ করেতi হেব, 
িকnt েয কাজi কির না েকন তােত যিদ েকান স l আর কাম থােক তাহেল িকnt আমার বnন হেয় যােব, বলেছন তুিম েয েকান 
কাজi কেরা না েকন েতামার স l থাকেব, িকnt েসi স lটা েযন কামজিনত না হয়, eখােন কাম মােন কাম, েkাধ, েলাভ সব 
িমিলেয় বলা হে । সnান যখন aবাধয্পনা কের তখন মা েসi সnানেক যখন শাসন কের dেটা চড় মাের তখন তার েসi চড় 
মারাটা কাম েkাধ িমি ত নয়। িকnt যখন িদিদ ভাiেক শাসন কের মারেত যায় তার মেধয্ েkাধ েমশান থােক। িকnt সব সময় েয 
মা িশkার জn সnানেক শাসন করেছ তা নয়, an কাrর uপর রাগ বা aিভমান হেয়েছ েসটা িনেজর সnানেক েমের হয়েতা 
িমিটেয় েনয়, ei রকম যারা কের তারা সnােনর কাছ েথেক সmান পায় না।  
 
 eখােন eiটাi িশkা েদoয়া হে  েয েক িক করেছ েসিদেক তুিম তািকo না, তিুম ei রকম কাম আর স l বিজর্ত 
হেয় কমর্ কর। eiভােব কমর্ফেলর sৃহাশূn হেয় যখন েতামার িচt পুেরাপুির শুd হেয় যােব তখন েতামার jানািg pjিলত হেব, 
েসi jানািgেত েতামার সমs কমর্ দg হেয় যােব, যাঁর ei রকম সমs কমর্ দg হেয় যায় তাঁেক ঋিষরা পিNত বলেছন – তমাhঃ 
পিNতং বুধাঃ। 
 
 সব েথেক u  aবsা হে , তুিম জগৎেক বুেঝ িনেয়ছ, জগেতর srপেক েজেন েগেছ eখন তুিম সমs কমর্ পুেরাপিুর 
তয্াগ কের দাo। eখন েকান কারেণ যিদ তিুম কমর্ তয্াগ করেত পারেল না, যারা গৃহs, সমােজ বাস করেছন তাঁেদর পেk কমর্তয্াগ 
aসmব, তাহেলo তিুম কমর্ যা িনrপায় হেয় করেত হে  কের যাo িকn ঐসব কেমর্র ফল সমহূেক তয্াগ কের দাo, ঐ ফেলর 
েপছেন তিুম আর ছুটেব না। আমােক িবেয় বািড়েত েনমnn েখেত েযেত হেব, আিম েযেত চাiিছ না, িকnt সামািজক o পািরবািরক 
কারেণ েযেত হল। িকnt eকবারo ভাবিছ না eরা আমােক িক েখেত িদল, েকমন আপয্ায়ন করল, ভােলা েহাক খারাপ েহাক েকান 
িদেকi আমার নজর েনi, সব িকছুেক ভােলা বলেত বলেত েসখান েথেক েবিরেয় চেল eলাম। তখন িকnt আমােক আর কমর্ sশর্ 
করেত পারেব না। আিম েকন িবেয় বািড়েত েগলাম? আিম জািন আমার পেk eখন েনমnn বািড় খাoয়াটা িঠক নয়, িকnt eখােন 
কমর্ পিরতয্াগ aসmব। মঠ িমশেনর েকান সnয্াসী যিদ বেলন আিম কাল েথেক েকান কাজ করব না, পেরর িদন তাঁেক মঠ েথেক 
বার কের িদেয় বলেব তুিম রাsায় িভkা কের খাo। রাsায় েস িভkা করেত পারেব না, eখন েস িক করেব? তােক মঠ েথেক 
েযমন েযমন কমর্ করেত বলা হেব তাঁেক েসi কমর্ করেত হেব, িকnt ঐ কমর্ ফেলর তয্াগ করাটাi হেব তাঁর তখন pাথিমক কতর্বয্। 
সেবর্া  u াবsা হে  কমর্তয্াগ, িকnt jানীর জn কমর্তয্াগ ajানীর জn নয়। িdতীয় সেবর্া  aবsা হে  কমর্ফল তয্াগ। কমর্ফল 
তয্াগ িক কের করেত বলেছন? যখন তুিম েকান কেমর্র pেচ া করেত যা , েসi সমারmােত তিুম েকান কাম বাসনার স l কের 
করেত েযo না। আর িdতীয় যখন কমর্ েশষ হেয় েগেল তখন েসi কেমর্র ফলেক িনেয় মাতামািত করেত েযo না, েসখান েথেকi 
েতামার পিরবতর্ন হেত থাকেব। তারপেরi ভগবান aজুর্নেক বলেছন –  
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তয্k ব্া কমর্ফলাস ং িনতয্তেৃpা িনরা য়ঃ। কমর্ণয্িভpবেৃtাহিপ ৈনব িকি ৎ কেরািত সঃ।।২০।। 

 eiভােব কমর্ করেত করেত, মােন কমর্ফেল আসিk তয্াগ করেত থাকেল তার মেধয্ eকটা সদাতpৃ ভাব eেস যােব। 
তখন েকান িকছু aবলmন না কের কেমর্ িনযুk েথেকo িতিন pকৃত পেk েকান কাজ কেরন না, েকান কমর্i তাঁেক আর sশর্ 
করেত পাের না। তারপর বলেছন – 
 

িনরাশীযর্তিচtাtা তয্kসবর্পিরgহঃ। শারীরং েকবলং কমর্ kবর্nােpািত িকিlষm ।।২১।। 

 সমs আশা আকা া িতিন তয্াগ কের িদেয়েছন, েকান িকছুেতi তাঁর আর মন েনi। শারীরং েকবলং কমর্, ei aবsায় 
যাঁরা েপৗঁেছ যান, তাঁরা শরীেরর িsিতর জni কাজ কেরন।  িতিন যখন বুেঝ েগেছন েয আমার েকান বnন েনi শুধু মাt শরীর 
রkার জni কাজ করেত হে , তখন পাপ-পূণয্, ভােলা-মn েকান িকছুi তাঁেক sশর্ করেত পারেব না। তারপের বলেছন – 
 

যদৃ ালাভসntে া dndাতীেতা িবমৎসরঃ। সমঃ িসdাবিসেdৗ চ কtৃািপ ন িনবধয্েত।।২২।। 

 যা েপেলা, যা eেস েগেলা তােতi েস সnt । যদৃ ালাভ, েযটা িনেজ েথেক eেস েগেছ তােতi খুিশ, eiটাi aজগরবৃিt। 
িকছু হল েতা ভােলা, না হেলা তােতo মেনর মেধয্ িকছু হে  না। েকাথাo েকান স l েনi। স l কের, পিরকlনা কের যখনi 
িকছু করা হয় েস কােজর মেধয্i িবপেদর সmবনা। ei যদৃ ালাভ যখন হেয় যায় তখন িসিd েহাক আর aিসিd েহাক তােত েকান 
asিবধা হয় না। ei aবsায় যিদ েস িভkািদo কের েবড়ায় েসখােনo েস aকতর্াi েথেক যায়। আসেল সমs িকছুi হে  মনেক 
িনেয়। যখন মন কােজ আসk হে , তার সােথ সােথ কােজর ফেলo আসk হে , তখনi eেস যাে  বnন। মেনর মেধয্ যিদ 
ei আসিk না আেস তাহেল মুk িবহ । eখােন মেন রাখেত হেব ei ে ােক িsতpেjর কথা বলা হে  না, যারা সাধক তােদর 
কথাi eখােন বলা হে । 
 

গতস s মkুs jানাবিsতেচতসঃ। যjায়াচরতঃ কমর্ সমgং pিবলীয়েত।।২৩।। 

 যােদর আসিk গত হেয় েগেছ eবং যােদর মন বা িচt আধয্ািtক jােন pিতি ত তারা যা িকছু কেরন সবi যjভােব 
কেরন, েসi কাজটাo আবার aনাসk ভােব করেছন। eেদর সমgং pিবলীয়েত, সমs কমর্ লয় হেয় যায়, পাপকমর্, িবকমর্ সব ন  
হেয় যায়। eiবার ভগবান আেs আেs েয িবষয়টােক িনেয় আেলাচনা শুr কেরিছেলন েসখােন িনেয় eেসেছন। eখন েসi িবষয় 
িনেয়i বলেছন।   
 
 তৃতীয় aধয্ােয় আমরা eকটা ে াক েপেয়িছলাম েযখােন বলা হেয়িছল, কমর্ যখন করেব তখন েসi কমর্ িকভােব করেব, 
ভগবান তখন বেলিছেলন – যjাথর্াৎ কমর্েণাহnt েলাকহয়ং কমর্বnনঃ, যখনi কাজ করেব যjােথর্ মােন যেjর মেনাভাব িনেয় 
করেব, যjভাব বয্িতেরেক েয েকান কমর্i কমর্ বnেনর কারণ হেয় দাঁড়ােব। eiখােন eেস ভগবান আবার েসi তttটােকi িনেয় 
আসেছন, েয কমর্i তুিম কর না েকন সব কমর্ যেjর মেনাভাব িনেয় কর। ei ২৪ নং ে ােক েয যেjর কথা বলা হে  eটা হে  
সব েথেক u  aবsার কথা, eর পের আরo সাত আটিট যেjর কথা বলেবন েযgেলা eর েথেক eকটু িনm sেরর। গীতােত সব 
সময় dেটা sেরর কথা বলা হে , eকটা হে  u  aবsার, আেরকিট হে  যারা ei u  aবsােক পাoয়ার েচ া কের েয কমর্ 
কের যাে । u  aবsায় তাঁেদর কােছ েযটা িসিd eেদর কােছ েসটাi সাধনা। আমােদর eখােন িসিd আর সাধনায় েকান তফাৎ 
থােক না। যিদ িসিd আর সাধনায় েকান তফাৎ থােক তাহেল েসi কাজিট করেত িনেষধ করা হয়। আধয্ািtক কাজ আর জাগিতক 
কােজর তফাৎটা eiখােনi পির ার হেয় যায়। আধয্ািtক সাধনার েkেt eিট aতয্n grtপূণর্।  
 
 আধয্ািtক কােজ কারক, িkয়া আর ফল eক আর জাগিতক কাজ যারা কের তােদর কারক, িkয়া আর ফল ei িতনিটi 
আলাদা। যাঁরা u  িচnা কেরন তােঁদর কারক আলাদা িকnt িkয়া আর ফল আলাদা হেয় যায়। েযমন রবীndনাথ ঠাkর, তাঁর ei 
েবাধ আেছ েয িতিন কিবতা রচনা করেছন। কিবতা েলখাটাi তাঁর কমর্ আর কিবতা রচনােতi তাঁর আনn। গাnীজী যখন aিহংসার 
anশীলন করেছন তখন তাঁর ei েবাধ আেছ েয আিম aিহংসার anশীলন করিছ, িকnt aিহংসার anশীলন কের aিহংসােতi 
pিতি ত হেয় যাে ন, eখােন িkয়া আর ফল eক হেয় েগল। গাnীজীর uেd  aিহংসায় pিতি ত হoয়া, তার জn িতিন 
aিহংসার anশীলন করেছন, পুিলশ যখন তাঁর uপর aতয্াচার করেছ, িতিন িবনা pিতবােদ সh করেছন। জাগিতক েkেt আমার 
মাংস িবিরয়ািন েখেত খুব ভােলা লােগ, আিম যখন িবিরয়ািন খাি  আমার মেন তৃিp o আনn হে । eখােন িkয়া হে  িবিরয়ািন 
খাoয়া িকnt ফল হে  an, মেনর তিু । িযিন িঠক িঠক আধয্ািtক পুrষ তাঁর েkেt কারক, িkয়া আর ফল ei িতনেটi eক 
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হেয় যায়। আধয্ািtক পুrষ েদেখন – েক কাজ করেছ? আtা করেছন। িক করেছন? আtjান করেছন। আtােক জানার uপায় 
িক? আtjান। সবটাi আtা, আtা ছাড়া আর িকছু েনi। ei ভাবটােকi ২৪ নং ে ােক psুিটত করা হে , েয মntিট রামকৃ  
মঠ িমশেনর pতয্েক জায়গায় খাoয়ার আেগ পাঠ করা হয়। কেমর্র বয্াপাের ei ভাবিট সব েথেক u  ভাব। eখােন eiটাi েদখান 
হে  েয আধয্ািtক কেমর্ কারক, িkয়া আর ফল ei িতনেটi eক। কারেকর আট রকেমর িবভিk – কতর্া, কমর্, করণ, সmpদান, 
uপাদান, aিধকরণ, সmn o সেmাধন। আমরা যখন েকান বাকয্ রচনা কির তখন কতর্া আর িkয়া আব ক। েযমন – আিম খাি । 
আিম হল কতর্া আর খাoয়াটা হল িkয়া। eখন আিম বললাম – আিম rিট খাি , eখােন িkয়ার সােথ কমর্o eেস েগল। আিম 
হািত িদেয় rিট খাি , eবাের কেমর্র সােথ করণটা eেস েগল। ei ভােব বাকয্েক িবsার করা েযেত পাের – আিম থালা েথেক 
হাত িদেয় rিট খাি । িকnt আtার uপের েকান িবভিk লােগ না। িঠক েতমিন কত রকেমর িkয়া আমরা করিছ, আর pেতয্ক 
িkয়ার ফল আলাদা আলাদা। িকnt আtjােনর েkেt কারক, িkয়া আর ফল ei িতনিটi eক। 
 

bhাপর্ণং bh হিবb র্hােgৗ bhণা hতm । bৈhব েতন গnবয্ং bhকমর্সমািধনা।।২৪।। 

 যj যখন করা হয় তখন aিgেক pjিলত করা হয়, েসi aিgেত আhিত েদoয়ার জn ঘতৃ আেছ, েযটা িদেয় aপর্ণ করা 
হেব েসi পাt আেছ, যjকতর্া আেছ আর যেjর ফল আেছ। বলেছন bhাপর্ণং, িযিন u তম jানী িতিন সাkাৎ েদখেছন েয প  
পাtািদর dারা aিgেত আhিত েদoয়া হে  েসi পাtিটo bh, bh হিবঃ, েযটা aিgেত েদoয়া হে  েসi ঘৃতo bh, bhােgৗ, েয 
aিgেত েদoয়া হে  েসটাo bh, bhণা hতm , aিgেত আhিত েদoয়ার েয িkয়া পdিত েসটাo bh, bৈhব েতন গnবয্ং, সমািহত 
িচেt আhিত িদেয় েয তার uপলিb হে  েসটাo bh, তার েয ফল েসটাo bh, সবটাi bh। কারেকর যত রকেমর িবভিk আেছ, 
িkয়ার যত রকেমর পdিত, কেমর্র যত রকেমর িদক আেছ, পুেরা কমর্টাi bh, িযিন কতর্া িতিনo bh, সব িকছুর েয ফল হে  
েসটাo bh।  
 
 আমরা যখন খাদয্ gহণ কির তখন ei মেntা ারেণর মাধয্েম ei ভাবটাi আেরাপ কির। আিম যা খাি  েসটা bh, 
েযখােন ei খাদয্টা েদoয়া হে  েসi জঠরািg েসটাo bh, েয হাত িদেয় েমেখ িনেয় মেুখ িদি  েসi হাত, মুখ egেলাo bh, 
খাদয্ gহেণ েয ফল হে  েসটাo bh, েযটা আমােক েসখােন িনেয় যােব েসটাo bh। eটাi হে  সব েথেক u  ভােবর কমর্। সব 
কেমর্ ei ভাবটােকi রাখা। ঠাkর ei ভাবটােকi বলেছন – আিম সিতয্i েদখেত পাি , েয ছাগটােক বিল েদoয়া হে  েসi 
ছাগটাo েসi সি দানn, ছাগটােক েয খঁুিটেত বাঁধা হেয়েছ খঁুিটটাo সি দানn, খRটাo সি দানn, েয বিল িদে  েসo 
সি দানn। ei aবsােত িক কাrর িkয়া, কেমর্র েবাধ থাকেব, সবটাi সি দানn। a াদশ aধয্ােয় ei ভাবটােকi আরo 
িবsািরত কের বলা হেব, েসখােন কারক, িkয়া আর ফলেক আরo পির ার কের েদখান হেব। ei িতনেট িজিনষেকi েসi bh 
েবােধ িনেয় যাে , তাঁর বাiের আর িকছু েনi। 
 
 বলেছন যাঁরা bhjানী হেয় যান তাঁেদর কারক বুিdর aভাব েবাধ হেয় যায়। আিম rিটেক থালা েথেক ডােল িভিজেয় 
হাত িদেয় খাি । eখােন শbgিলর সােথ eকটা কের িবভিk লাগেছ আর পােl যাে । তখন bhjানী িক বলেবন – bh bhেক 
bh িদেয় bেhর মধয্ িদেয় bhেত আhিত িদে । িkয়াটাo bh তার ফলটাo bh, bh ছাড়া আর িকছু েনi। পেুরা গীতার মূল 
কথা eiটাi, ei েভদ বুিdর aভাব েদখােনা। eiটাi হে  সেবর্া  ভাব। িকnt আমােদর েবেদ aেনক রকেমর যেjর কথা বলা 
আেছ। ei ে ােকর পর ২৫ েথেক ৩২ ে াক পযর্n সব যেjর সংেkেপ বণর্না কের েশেষ বলেবন সব যji হে  bেhর 
uপাসনা। 

ৈদবেমবাপের যjং েযািগনঃ পযুর্পাসেত। bhাgাবপের যjং যেjৈনেবাপজhুিত।।২৫।। 

 aেনেক আেছন যারা ৈদব যj কেরন, মােন indািদ েদবতােদর uেdে  আhিত েদন। আর bhযj হে  যখন 
জীবাtােক bhrপ aিgেত আhিত েদন, তার মােন আtjােন আhিত েদoয়া aথর্াৎ যখন ধয্ান ধারণা করেছন। আর – 
  

ে াtাদীনীিndয়াণয্েn সংযমািgষু জুhিত। শbাদীn িবষয়ানn iিndয়ািgষ ুজhুিত।।২৬।। 

 aেনেক সংযম anশীলন কেরন। সংযম করা মােন, িনেজর যত ে াtািদ iিndয় আেছ েসi iিndয়gিলেক িবষেয়র িদেক 
eেগােত না েদoয়া। আর aেনেক আেছ যারা iিndয়ািদেক eেগােত েদয় িকnt শাst সmত েয িবষয়, িবষয় মােন েভাগ, শুধু মাt 
েসi েসi িবষেয় iিndয়েক gহণ করেত েদয়। eiটাi তার সাধনা। সাধনা aেনক রকেমর হেত পাের, েযমন িকছু িকছু েযাগী 
আেছন তাঁরা িনজেদর েচাখ, কান, নাকেক তােদর িবষেয়র িদেক eেগােত েদেবন না, আবার aেনেক আেছন তাঁরা বেলন, না, ei 
aশািn ৈতরী কের েকান লাভ েনi, শােst যতটুk েভােগর কথা বলা আেছ আমরা ততটুki iিndেয়র েভাগ করব। আবার 
আtসংযেমর কথা বলা হে  – 
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সবর্াণীিndয়কমর্ািণ pাণকমর্ািণ চাপের। আtসংযমেযাগােgৗ জhুিত jানদীিপেত।।২৭।। 

 আবার িকছু িকছু সাধক আেছন যারা সব িকছু pােণ আhিত িদেয় িদে ন, মােন egেলা হে  সব pােণরi কাজ, ei 
েবােধ তার কাজ করেছন। আিম েকন কথা বলিছ? pাণশিk েযটা আেছ eটাi নানান ভােব pকাশ করেছ, ei ভাবেক ধের েরেখ 
কথা বলিছ। an েকu েকu সব বয্াপাের আtসংযম করেছন, eiটাi তাঁর কােছ যj। 
 

dবয্যjাsেপাযjা েযাগযjাsথাহপের। sাধয্ায়jানযjা  যতয়ঃ সংিশতbতাঃ।।২২।। 

 মাnষ aেনক রকেমর যj কের, aেনেক dবয্ যj কের, মােন যখন তীথর্ািদেত যায় েসখােন মিnের pণামী িদে , 
সাধুেদর েসবা করাে , ভােলা কেমর্ দানািদ করেছ, eটাi dবয্যjা। তেপাযjা, তপsা করেছ, eটাi তার কােছ যj। যারা 
pাণায়ামািদ anশীলন কের মনেক eকাg করার েচ া করেছ eটাi েযাগযjা। আবার েকu েকu েবদাভয্াস o শাstাথর্jানেক আhিত 
িদেয় যj করেছ eটাi sাধয্ায়jানযjা । ei রকম িবিভn যেjর dারা েযাগীরা জীবেন িকছু পাoয়ার জn সাধনা কের যাে ন। 
ী ীমা জপযেjর pসে  বেলেছন,  ী ীমা আবার বলেছন – যার আেছ েস মােপা যার নাi েস জেপা। মােপা মােন dবয্যj, যার 

আেছ েস দানািদ কর, আর যার েনi েস জেপা, মােন jানযj বলেত পাির আবার তেপাযjo বলা েযেত পাের। েয েকu 
আধয্ািtক জীবেন unিত চাiেছ তােকi যj করেত হেব। ীমা eত কথা না বেল খুব সহজ কের বেল িদেলন, যার আেছ েস 
মােপা, যার নাi েস জেপা। যj সবাiেকi করেত হেব। 
 

aপােন জhুিত pাণং pােণহপানং তথাহপের। pাণাপানগতী rdা pাণায়ামপরায়ণাঃ।।২৯।। 

 যারা pাণায়াম কেরন তারা িনঃ াস gহণ কের েভতের pাণ বায়ুেক ধের রােখন, আবার aেনেক p াস েছেড় pাণ বায়ুেক 
বাiের ধের রােখন। pাণ o aপােনর গিতেক rd করাটাi তার আhিত, eiটাi তার যj। েযােগ ei pাণায়াম anেমািদত। 
 

aপের িনয়তাহারাঃ pাণাn  pােণষ ুজhুিত। সেবর্হেপয্েত যjিবেদা যjkিপতকlষাঃ।।৩০।। 

 aপের িনয়তাহারাঃ, েকu েকu িনয়িমত সংযম কের আহার কেরন। সকাল, dপুর, রািt eকটা িনিদর্  মােপ আহার কেরন, 
eর বাiের েস িকছুi আহার কের না, eiটাi তার কােছ তপsা। আর, pাণাn  pােণষু জুhিত, pাণ বায়ুর পাঁচ রকেমর rপ আেছ, 
pাণ, aপানা, সমানা, uদানা o বয্ায়ানা। শরীেরর িবিভn aংেশ pাণ িবিভn রকম ভােব কাজ কের, শরীেরর uপরাংেশ pাণ eক 
রকম ভােব কাজ কের, শরীেরর নীেচর aংেশ eক ভােব কাজ কের তােক আেরক রকম বলা হয়, eছাড়া হজম েয pাণ শিkেত 
হে  তােক eক রকম বলা হয়। যাঁরা েযাগী তাঁরা পির ার pােণর ei কাজgেলা েদখেত পান, তাঁরা তখন েসi pােণ আhিত 
েদন। সেবর্হেপয্েত যjিবেদা যjkিপতকlষাঃ, যত রকেমর যেjর বণর্না করা হল যjিবদরা তাঁরা ei যjািgেত িনেজেদর সমs 
পাপেক আhিত িদেয় তাঁরা যj তttেক েজেন েগেছন। আমােদরo uিচৎ যা িকছু কমর্ করব, eমনিক জপo যj rেপ করেত হয়, 
দান করিছ েসটাo যj rেপ দান করিছ। যখন যj rেপ িকছু করা আরm হল, তখন যা িকছুi হেয় যাক না েকন, ঐ কাজটােক 
আর বn করা যােব না। আিম যিদ পশু, পািখেদর েরাজ েখেত িদi আর eiটােক যখন যj rেপ েখেত েদব তখন আিম dিদন 
ধের েTেন কের েগেলo খাoয়াব। ei েয নানা রকেমর যেjর বণর্না করা হল, যারা ei যj বুেঝ িনেয় িনতয্ anশীলন কের 
তােদর সব পাপ েশষ হেয় যায়।  
 

যjিশ ামতৃভেুজা যািn bh সনাতনm । নায়ং েলােকাহsয্যjs kেতাহnঃ krসtম।।৩১।। 

 যj করার পর যা aবিশ  থােক েসটাi হে  সব েথেক পিবt, ei পিবt aবিশ েক যারা gহণ কেরন তারাi সনাতন 
bhেক pাp হন। যারা যj বুিd না কের সব িকছু gহণ কের, তারা ei েলােকi েকান sখ েভাগ করেত পােরনা, পেরর জেn আর 
িক sখ েভাগ করেব। কথায় বেল ‘যার আেছ েহথা তার আেছ েসথা’, eখােন যারা েভাগ করেছ তারাi oখােন েভাগ করেব। 
sামীজী বলেছন – I do not bel i   eve i n a God who cannot gi ve me bread here but wi l l gi ve me et ernal                
heaven af t er my deat h   , আিম েসi ভগবানেক িব াস কির না েয ভগবান আমােক eখােন eক টকুেরা rিট িদেত পারেব না 
aথচ মরার পর আমােক sেগর্ িনেয় যােব। সিতয্i আমােদর ধেমর্ ei রকম ভগবানেক িব াস করা হয় না। আসেল যারা গরীব, 
যারা পিতত, আমােদর শাst তােদর েকাথাo েকান পথ েদখাে  না। পির ার কের বেল িদে , তুিম যিদ যj rেপ সব িকছু করেত 
পার তাহেলi েতামার সব িকছু হেব আর যারা যjিবহীন, ei েলােকর কথা বাদ দাo পরেলােকo তােদর িকছু হয় না। তার মােন, 
ei েলাকেক েয জয় কেরিন ঐ েলােক তােদর েকান sান েনi। ei েলাক যিদ জয় কের থাক তাহেল ঐ েলাক েপেতo পার নাo 
েপেত পার িকnt ei েলাকi যিদ জয় না করেত পার তাহেল েতামার িকছুi হেব না।  
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eiখােনi িহnd ধেমর্র সােথ anাn ধেমর্র িবরাট পাথর্কয্ ধরা পেড়। iৈহব ৈতিজর্তঃ সেগর্া, ei েলাক িক তুিম জয় 

কেরছ? েতামােক ei েলােক সবাi মােন জােন? না মােন না। তাহেল েতামার ঐ েলােকo িকছু হেব না। eখােনi েতামােক েপাকা 
মাকড় হেয় থাকেত হেব। sামীজীর eকটা মজার কািহনী আেছ, eক মিnের পাঁেড়জী িবকট sের গান গাiেছ। sামীজী বলেছন – 
িক েচঁচা  তখন েথেক। পাঁেড়জী বলেছ – আিম ভগবােনর মন ভজাি । sামীজী বলেছন – আহাmক তুi আমারi মন ভজােত 
পারিছস না ভগবােনর িক মন ভজািব। eiখােন যার িকছু েনi েকাথাo তার িকছু হেব না। আমােদর যত কজন আধয্ািtক পুrষ 
ভারেত eেসেছন pেতয্েকi ei dিনয়ার সেবর্সবর্া িছেলন। ীরামচnd, ীকৃ , েগৗতম বুd, রাজা জনক, ঠাkর, sামীজী eনারা 
eখােনo রাজা েসখােনo রাজা। eমন িক তলুসীদাস, কবীর দাস eনারাo রাজা, যা চাiেতন তাi েপেয় েযেতন, তােদর pেয়াজন 
সামাni িছল িকnt dিনয়ােক জয় কের িনেয়িছেলন। আধয্ািtক জীবন হে  শিkর জীবন। যার শিk েনi তার dারা িকছুi হেব না, 
না আধয্ািtক না জাগিতক, না an েলাক, েকানটাi হেব না। আেগ শিk স য় কর। িকভােব শিk aজর্ন করেব? কাজ কর। 
িকভােব কাজ করেব? যj rেপ কাজ কর। তুিম িনেজ িক ভােব েভাগ কের জীবন ধারণ করেব? যjিশ ামৃতভুেজা, যেjর 
aবিশ টুk েভাগ কর। eiভােব যিদ সাধনা না কর তাহেল ভাi েতামার dারা িকছুi হেব না। তারপর বলেছন –  
 

eবং বhিবধা যjা িবততা bhেণা মেুখ। কমর্জাn িবিd তাn সবর্ােনবং jাtা িবেমাkয্েস।।৩২।। 

 ei রকম aেনক যেjর কথা েবেদ বলা আেছ, িকnt সবটাi কমর্জাn  িবিd, সব যji কমর্ েথেক uৎপn হে । যত 
রকেমর যj সব যji হয় কািয়ক, নয়েতা বািচক, তা নাহেল মানিসক, ei িতন ভােবi সব যj হে । eigেলােক েজেনi 
েতামার মুিk হেব, তার আেগ মুিk হেব না। যিদ েতামার আtjান হেয় থােক তাহেল েতামার সেবর্া  aবsা হে  কমর্তয্াগ। যিদ 
আtjান না হয় তাহেল কমর্ফলতয্াগ, আর eiটাo যিদ না করেত পার তাহেল তুিম কমর্ কর আর মেন মেন ঠাkরেক সব কেমর্র 
ফল সমপর্ণ করেত থাক। eiটাo যিদ না পার তাহেল েতামার জn ei েলাকo নয় েসi েলােকo িকছুi হেব না। েপাকা মাকেড়র 
মত জnােব আর মরেব। ei সব শাst েতামার জn নয়। eiজn বলেছন, তিুম ei জগেত যা িকছু চাiছ, bhjান চাo, 
আtjান চাo, েভাগ চাo যাi চাo, যj ছাড়া তিুম িকছুi পােব না। যারা িমনিমেন, িপনিপেন, কাঙালী, িভখারী eরা েকui যj 
কের না বেলi eত dগর্িত। িহnd ধমর্, গীতা কখনi ei ধরেণর যj িবহীন েকান কমর্েকi anেমাদন েদয় না। েতামার েভাগ 
করারi kমতা েনi েযাগ িক করেব। েবিশর ভাগ েলােকরাi হে  েরাগীর পযর্ােয়, েভােগর kমতাi aজর্ন করেত পারল না, েযাগী 
হেত aেনক সময় লাগেব। আেগ েরাগ সািরেয় েভাগী হo, তারপর েভাগ করার পর েযাগী হেত eস। তুিম eখনo েরাগgs, েযাগী 
হoয়ার p i েনi। েভাগi হল না েতা তয্াগ েকাথা েথেক আসেব। গীতা ei বয্াপাের খুব পির ার, গীতা আমােদর সবাiেকi 
বলেছ েতামার কাপুরষতা ছাড়, dবর্লতা েছেড় কাজ কর, কাজ করেত করেত যখন েতামার শিk স য় হেব, তখন কােজর ফলতয্াগ 
করেত েশখ। ফলতয্াগ যখন েতামার sাভািবক হেয় যােব তখন তুিম কমর্তয্াগ করেব, কমর্তয্াগ করার aবsায় আসা মােন jােন 
pিতি ত হoয়ার aবsায় চেল eেসছ। egেলা না হেল তুিম ঘরুেতi থাকেব।  

   ২১েশ আগs ২০১০ 

  েবেদ যত রকেমর যj হয় তার বয্াখয্া কের ভগবান ৩২ নং ে ােক বেলিছেলন, সমs কমর্ eবং দান, ধয্ান যা িকছুi করা 
হয় ei শরীর, মন o বাণীর dারাi করা হয়, আtা েকান কমর্i কেরন না, ei বয্াপারটােক তুিম যিদ eকবার বেুঝ িনেত পার 
তাহেলi তিুম jাtা িবেমাkয্েস, েতামার মুিk হেয় যােব। ২৪ নং ে াক েথেক শুr কের ৩২ নং ে ােক েবেদ েয সব কেমর্র িবধান 
েদoয়া হেয়েছ, aথর্াৎ েয সব কেমর্র dারা sগর্pািpর কথা েবেদ বলা হেয়েছ, েসi সব কেমর্র িনnা করা হেয়েছ। ei িজিনষ gেলা 
বুঝেত হেল আমােদর আরo কেয়কিট গঢ়ূ িজিনষেক েবাঝা aতয্n আব ক। সমs ধমর্i ধমর্াnরেক p য় িদেয় আসেছ, eকমাt 
িহnd ধমর্i ধমর্াnরেক pথম েথেকi দৃঢ় ভােব pতয্াখয্ান কের আসেছ, িহnd ধেমর্ ধমর্াnেরর েকান p i েনi। তার কারণ হে , 
আমােদর মুিন ঋিষ যাঁরা িছেলন তাঁেদর বkবয্ হে , েতামার যিদ pেয়াজন হয়, েতামার সময় হেয় থাকেল তেবi তুিম আমার 
কােছ আসেব। আিম েতামার কােছ কখনi যাব না। ী ান, iসলাম o anাn ধেমর্ িঠক uেlাটা হয়, eরা দরকার পড়েল 
আপনার কােছ েপৗেঁছ িগেয় আপনার গলায় তেলায়ার েঠিকয় আপনােক ধমর্াnর করেব। যিদo েবৗd ধেমর্ ei রকম করা হয় না, 
িকnt েবৗd ধেমর্র iিতহাস eiভােব ধমর্াnেরর aেনক ঘটনার সািk িদে । ei িকছু িদন আেগi কা ীের মুসলমানরা বেলেছ – 
কা ীের যত িশখরা আেছ হয় তােদর iসলাম ধমর্ িনেত হেব তা নাহেল তােদর গদর্ান যােব। 
 

িহnd ধেমর্ ei িজিনষ কখনi েদখা যায় না, কারণ আমােদর ঋিষরা জানেতন আধয্ািtক তtt সবার জn নয়, মুি মাt 
কেয়ক জেনর জni আধয্ািtকতা। ei মুি েময় কেয়ক জেনর জn েয আধয্ািtক তttgেলা েদoয়া হেয়েছ, তার মেধয্ u তম 
তtt হে , আtার aিsেt িনেজেক পুেরাপুির pিতি ত করা। ei u তম তেtt যত রকেমর কমর্ িছল সব বn হেয় যায়। শুধু 
জাগিতক কমর্i নয়, যত ৈবিদক কমর্, দান, ধয্ােনর মত ধমর্কমর্ েসটাo বn হেয় যাে । ei তেttর িঠক নীেচ হে  কমর্ তিুম কর 
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িকnt েতামার কমর্ফেল েকান sৃহা থাকা চলেব না। ei কথাটাi ভগবান eকটু আেগi বেলিছেলন – ন মাং কমর্ািণ িলmিn ন েম 
কমর্ফেল sৃহা – বলেছন কমর্ফেল েতা আমার sৃহা েনi, কােজo sৃহা েনi। ei aবsায় েদহ, মন o বাণী েকান িদক িদেয়i 
কাজ হেব না। আমরা যিদ েকান কাজ না কের চপুচাপ বেস থািক, তখনo িকnt আমরা কাজ করিছ, আমার মন েথেক, বুিd েথেক 
কাজ হেয় যাে । যখন আিম চুপচাপ বেস iিndয়েক িনgহ করিছ েসটাo কাজ।  

 
সব িকছু বেল ভগবান বলেছন, িঠক আেছ তিুম কাজ করেবনা বলছ, িকnt েবেদ েয িবিভn কেমর্র িবধান gেলা েদoয়া 

হেয়েছ েসgেলা েতা করেত পার। egেলা েতা ধেমর্র কাজ। aেনক মেন কেরন সnয্াসীেদর কাজ হে  িবধবার েচােখর জল েমাছান, 
aনাথ বুবুk ু মাnেষর মুেখ an তুেল েদoয়া। িকnt egেলা আদেপi সnয্াসীেদর কাজ নয়। ei েসবা কাজ কােদর জn? যারা 
aলস, েকান কাজ করেত চায় না, যারা মn বুিdর েলাক, যারা গীতার uপেদশ শুেন মেন করেছ েয গীতােত েতা বেল িদেয়েছ 
েকান কাজ করেত না। ei ধরেণর েলােকেদর তাi বলেত হয়, বাপ ুতুিম িনেজ খাoয়া-দাoয়া করছ িক? hাঁ কির। তাহেল তিুম 
aপেরর জno ভােবা, anরাo যােত d মুেঠা েখেত পাের েসi েচ া কর। িকnt সnয্াসীর েযখােন u তম আদশর্ েসখােন ei 
ধরেণর েকান কেমর্র sান েনi।  
 
 েসi u  aবsার কথাi ভগবান বলেছন – ন মাং কমর্ািণ িলmিn ন েম কমর্ফেল sৃহা। আমার কমর্ফেল েতা েকান sৃহা 
েনii eমনিক কেমর্o েকান আসk েনi। আজকালকার েছেলেমেয়রা েযমন বেল আমােক িক মাiেন েদেব তা িনেয় েকান মাথা 
বয্াথা েনi I want j ob sat i sf act i on   , িযিন কমর্েযাগী তার ফেলo sৃহা থাকেব না কেমর্o েকান ধরেণর আসিk থাকেব না। 
iদািনং গীতােক িনেয় কত রকেমর েকাসর্ চালু হেয়েছ Gi t a f or Modern Management Gi t a f or St ress Management   ,    , 
ei কথা gেলা বলা হয় িঠকi। িকnt eখােন েয তtt গীতা িনেয় আসেছ eিট aতয্n u  আধয্ািtক তtt, egেলা সাধারণ 
েলােকেদর জn নয়। যিদ তুিম মেন কর েতামার জীবেন aেনক dঃখ-ক  আেছ, যিদ তুিম ei dঃখ-ক েক aিতkম কের u তম 
আধয্ািtক তttেক uপলিb করেত চাo তাহেল েতামােক eiভােব জীবনেক েদখেত হেব, আর যিদ তুিম বল, না, আমরা েতা 
ময্ােনজময্ান্ট লাiেন আিছ, তাহেল েতামােদর জn ei ে াক gেলা নয়। েয যাi মেন কrক গীতার সব ে াক সবার জn নয়, 
eটা সmবo নয়। কারণ িবিভn মাnেষর মানিসকতা িবিভn রকেমর হয়। তাi সবার জn eকi কথা কখনi হেত পাের না। গীতার 
পাঁচটা কথা পাঁচ জেনর জn বলা হেয়েছ। যখন গীতার আেলাচনা করেত হে  তখন গীতার সব কথােকi সামেন িনেয় আসেত 
হেব, িকnt সব কথাi সবার anশীলেনর জn নয়, তেব েজেন রাখা ভােলা। eখােন েযটা বলা হেয়েছ eিট হে  u তম আদশর্। 
eরপর বলেছন – 
 

ে য়াn dবয্ময়াদ্ যjাj  jানযjঃ পরnপ। সবর্ং কমর্ািখলং পাথর্ jােন পিরসমাপয্েত।।৩৩।। 

 dবয্যj anদান, বstদান, পশুদান iতয্ািদ। বলেছন ei েয dবয্যj করা হে , eর েথেক ে  হে  jানযj। ei 
jানযj বলেত বলা হে  ২৪ নং ে ােক েয যেjর কথা বলা হেয়িছল েসটাi হে  jানযj, েযখােন বলা হেয়িছল – bhাপর্ণং 
bh হিবb র্hােgৗ bhণা hতm , েয aবsায় িগেয় েদেখ সব িকছুi bh – আিম কথা বলিছ, আিম bh, আমার কথা gেলা bh, ei 
মাiেkােফানটা bh, মাiেkােফােন েয িবdয্ৎ pবািহত হে  েসটাo bh, যারা শুনেছন তাঁরাo bh, ei েয কমর্ করা হে  eটাo 
bh, ei পুেরা কেমর্র েয ফল হেব ে াতা আর বkার uভেয়র, েসটাo bh। eটাi হে  ে  o u তম যj।  
 
 সবর্ং কমর্ািখলং পাথর্ jােন পিরসমাপয্েত – যত রকেমর কমর্ আেছ সব bhjােন িগেয় পিরসমাp হয়। আচাযর্ eখােন 
uপমা িদে ন েযটা আমােদর তাস েখলায় েদখা যায়, যার হােত েয রেঙর তাসi আsক না েকন, িতন েটkা যার হােত eেস েগেছ 
েস সবাiেক জয় কের িনল, িঠক েসi রকম যাঁর bhjান হেয় েগল, িযিন ei ২৪ নং ে ােকর মত সব িকছুেতi bhেক েদখেছন 
তখন িতিন সব কমর্েকi জয় কের িনেয়েছন, তাঁেক আর পাঁচ রকেমর কাজ করেত হয় না। তখন তাঁেক আর িহেসব করেত হয় না 
েয, ei কমর্ করেল ei ফল, ঐ কমর্ করেল ei ফল। িdতীয় aধয্ােয় ৪৬ নং ে ােক ভগবান েয uপমা িদেয়িছেলন, সবর্তঃ 
সংpুেতাদেক, বnা হেয় েগেল চািরিদেক জল pািবত হেয় েগেছ, eখন ei ঘিটেত রাnার জল, ei বালিতেত sােনর জল, ঐ 
বালিতেত কাপড় কাচার জল ধের রাখার জn eত িচnা আর করেত হেব না। চািরিদেক জল, েযখান েথেক খুিশ জল িনেয় িনেলi 
হল, ei eকi জেল সব কাজ সমাধান হেয় যাে । িযিন পূণর্jানী তাঁর আর ei সব িনেয় িকছু ভাবনা িচnা করেত হয় না। 
ঠাkরo jােনর খুব snর uপমা িদেয়েছন – eক gাম েথেক আেরক gােম যােব, তখন আঁকাবাঁকা পথ িদেয় েনৗকা কের ঘেুর ঘুের 
েযেত হয়, িকnt যখন বnা হেয় যায় চািরিদেক জেল জল, তখন েনৗকা েসাজা চািলেয় িদেলi হল।   
 
 aজুর্েনর মেন হেত পাের েয, ভগবান েতা েসi িdতীয় aধয্ায় েথেক খুব jােনর কথা বেল যাে ন, িকnt ei jান পাoয়া 
যােব িক কের? তাi ভগবান বলেছন – 
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তিdিd pিণপােতন পিরpে ন েসবয়া। uপেদkয্িn েত jানং jািননsttদিশর্নঃ।।৩৪।। 

 িযিন তttদিশর্, িযিন jান লাভ কেরেছন িতিন েতামােক বেল েদেবন তুিম িকভােব jান লাভ করেব। তা তিুম তাঁর কােছ 
িকভােব যােব? তিdিd, ঐ িজিনষটা, মােন jােনর বয্াপারটা তুিম তাঁর কােছ জানেত পারেব। িকভােব জানেত পারেব? pিণপােতন, 
তাঁর সমীেপ িগেয় তাঁেক সাsা  pণাম কের িনেজেক পুেরাপুির সমপর্ণ কের িদেত হেব তাঁর কােছ। েসবয়া, তাঁেক েসবা করেত 
হেব, েসবার dারা তাঁেক সnt  করেত হেব। ভিk dা সহকাের pণাম কের েসবা কের যখন তাঁেক সnt  কের িদেল, কত িদন েসবা 
কের খুিশ করেত হেব? সতয্কামo ei p  িনেয় grর কােছ িগেয় সাsা  েমেরিছল। gr তােক কেয়কটা গr িদেয় বলেলন ei 
গr gেলা তুিম িনেয় যাo, eেদর পিরচযর্া কর, ei কিট গr েথেক যখন হাজারটা গr হেব তখন eেস আমােক p  কেরা। 
আমরা eখন িকছুi করব না, আমােদর না আেছ েসবা, না আেছ dা। ঠাkরেক eকজন eেস বলেছ – আমােক সমািধটুk িশিখেয় 
িদন। eকটা iি িনয়ািরং িডিg িনেত িগেয় েসi েছাটেবলা েথেক কত রকেমর pstিত, তারপর জেয়ন্ট eেন্Tn পরীkা, তারপর কত 
রকেম ভাiভা েভািস পাশ কের iি িনয়ািরং কেলেজ ভিতর্ হে , তার uপর কত লk লk টাকা িফস জমা িদেত হে , eiভােব 
eকটা িবদয্া aজর্ন করেত তার জীবেনর kিড়টা বছর কািটেয় িদেত হে । আর েতামার ei েকািট েকািট জেnর জীবনেক জn-
মতৃযু্ চেkর সংসার সমুdেক aিতkম করােব েয িবদয্া, েসi িবদয্ােক নািক d’িমিনেটর মেধয্ িশিখেয় িদেত হেব। আরo আেছ, 
iি িনয়ািরং pেফসর েযটাi বেলন সবটাi eরা িব াস কের েনয়, েকান p i েনi, িকnt eকজন আধয্ািtক জগেতর আচাযর্ যখন 
িকছু েবাঝােত যান তখন তাঁেক হাজারটা p  করা হয়, তাঁর েকান কথাi eক বােকয্ েমেন িনেত পািরনা। ei কারেণi তখনকার 
িদেন grরা কাrর কােছ েযেতন না। িকnt তুিম যিদ eiভােব তাঁর কােছ যােব, pিণপাত, েসবা করার পর gr যিদ খুিশ হন তখন 
তিুম পিরp  করেব। 
 
 েক েতামােক jান িদেত পারেবন? সবাi েতামােক jান িদেত পারেব না, িযিন jািননsttদিশর্নঃ, িযিন তttদিশর্ িতিনi 
eকমাt েতামােক jান িদেত পারেবন।  আচাযর্ শ র eiখােন েযাগ কের বলেছন – grর কােছ যখন যােব তখন সিমৎপািণ, হােত 
িকছু দিkণা িনেয় েযেত হেব। gr েক হেবন? ে ািtয়m , েবদ, েবদা , েবদােnর পিNত o uপলিbবান িযিন িতিনi ে ািtয়m । িতিন 
িনেজেক ে ািtয়m  বলেল হেব না, আরo পাঁচ জনেক বলেত হেব। িনেজর কেয়ক জন েচলােক িদেয় বলােলo হেব না। আর সব 
সময় bেhর িচnায় িনেজেক িনমg েরেখেছন, জগেতর েকান িকছুর িচnা েনi। sামীজী আবার বলেছন, েয gr পয়সা িদেয় িবদয্া 
দান কের েসi grেক িব াস করেত েনi। bhিন  আর ে ািtয় কখনi aেথর্র িবিনমেয় িবদয্া দান করেত যােবন না। িতিন িনেজর 
মত বেস আেছন, যার pেয়াজন হেব েস তাঁর কােছ যােব, কাuেকi িতিন িফিরেয় েদেবন না। ei রকম grর কাছ েথেক যখন 
তিুম jান লাভ করেব তখন েতামার আর েকান ধরেণর েমােহর uৎপn হেব না –  
 

যj jাtা ন পনুেমর্াহেমবং যাsিস পাNব। েযন ভূতাnেশেষণ dkয্sাtnেথা মিয়।।৩৫।।  

 েহ aজুর্ন, ei রকম ে ািtয়, bhিন  grর কাছ েথেক jান লাভ করেল আর েতামার কখনi েকান েমাহ জnােব না। 
েমাহ মােন, জগেত যা িকছু আেছ, ei জীবেন যা িকছু আেছ eর pিত েতামার আর েকান আকষর্ণ আসেব না। জীবেন আমােদর 
কত িকছুর pিত আকষর্ণ। tেয়াদশ aধয্ােয় আচাযর্ ei েমােহর কথা বলেবন, aেনেক আেছন যারা বেলন বাবা ei বুেড়া বয়স 
পযর্n েযন েবঁেচ না থাকেত হয়। বুেড়া বয়েস কত ক , শরীেরর েতা ক  আেছ, তার uপর েকu মােননা, িনেজর িpয়জনেদর কাছ 
েথেকo কত গ না শুনেত হয়, eর েথেক বাবা শরীর চেল যাoয়া aেনক ভােলা। আমার শরীরটা েযন আেগ চেল যায় eiটাo 
eকটা েমাহ। 
 
 েযন ভূতাnেশেষণ dkয্sাtnেথা মিয়, eiভােব যখন েতামার েমাহ চেল যােব তখন তুিম ঘােসর eকটা েছাT টুকেরা 
েথেক bhা পযর্n সব িকছুেত eকমাt আমােকi েদখেত পােব। ei আিম মােন, ীকৃ , ei ীকৃ  ঐিতহািসক ীকৃ  নন, 
ীকৃে র েয পারমািথর্ক সttা েসi ীকৃে র কথা বলা হে । ীকৃে র dিট rপ, eকিট হে  তাঁর ঐিতহািসক rপ, আেরকিট হে  

পরমাtা rেপ িযিন সবর্াnয্sয্ত হেয় সবার anের রেয়েছন আবার সবর্াnয্sয্ত হেয় সবর্বয্ািপ িবরািজত। ীরামকৃ o তাi, িতিনi 
আেছন, িতিন ছাড়া আর িকছু েনi, বািক যা িকছু েদখিছ তাঁরi িবিভn pকাশ। ei jান কখন হয়? যখন ঐ রকম grেক pিণপাত 
আর েসবা dারা খুিশ করার পর gr যখন বেল েদেবন, সবর্ং খিldং bh, তখনi ঝট্  কের ajােনর পদর্াটা সের িগেয় jােনর 
আেলােত grর ঐ বাকয্টা psুিটত হেয় যােব। তttদিশর্ gr িকnt কখনi িশ েক টানা িতন ঘন্টা ধের েলকচার িদেয় uপেদশ 
িদেত যান না। আিম হয়েতা তাঁর কােছ েসi dা ভিk িনেয় হািজর হলাম, িতিন আমােক েদেখi আপয্ায়ন কের বসােবন, িজেjস 
করেবন তুিম িক চাo। আিম বললাম, আিম আপনার কােছ িশkা েপেত চাi। খুব ভােলা কথা, িঠক আেছ, তিুম আজ েথেক ei 
পুেরা আ মটা েরাজ d’েবলা ঝাঁটা িদেয় পির ার করেত থাক। uপিনষেদ িঠক eiভােবi িশkা েদoয়ার কািহনী gেলা আেছ। 
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eরপর িকছু িদন ঝাঁটা েদoয়ার পর বলেছন – বাঃ বাঃ খুব ভােলা কাজ করছ, চািলেয় যাo। eiভােব িতন মাস, দশ মাস, eক 
বছর, পাঁচ বছর, বােরা বছর ঝাঁটাi েমের যাে । রােt gr যখন িব াম করেবন তখন িশ রা পদেসবা করত, uিন তখন রামায়ণ, 
মহাভারত বা পুরান েথেক িকছু কািহনী েশানােতন। eর পর হঠাৎ eকিদন gr েডেক আমােক বলেলন, বুঝেল ভায়া, তttমিস, 
তিুমi েসi। েসi মুhেতর্i jােনর আেলােত আমার সব িকছু খুেল িগেয় পির ার ধারণা হেয় যােব েয সিতয্ সিতয্ আিমi েসi। 
uপিনষেদ যত িশ  তারা eiভােবi jান লাভ কেরেছন, কাজ করেত করেত, grর েসবা করেত করেত তার hদয় মন eত 
পির ার হেয় েযেত েয যখনi gr eকটা তtt কথা বেল িদেতন তখনi সে  সে  েসটােক ধারণা কের মেনর মেধয্ বিসেয় িনেয় 
ধয্ােনর গভীের চেল েযেতন। গীতােত েয eত কাজ কর কাজ কর বেল যাে , ei কাজ করাটা িকnt uপিনষেদরi কথা। েকান 
িশবভk grর কােছ েকu িশ  হেয়েছন, েযমিন gr িশ েক বেল েদেবন – বল, ‘o ঁ নমঃ িশবায়’, সে  তার ধারণা হেয় েযত 
িযিন িশব িতিনi o ঁ, িযিন o ঁ িতিনi িশব, তাছাড়া আর িকছু েনi। তখন েস িক েদখেব, ei িব bhােN যা িকছু আেছ আিমi 
আিছ, আিম ছাড়া আর িকছুi েনi। ei হে  jান, eেদর আর গীতা, uপিনষদ, েবদ পরুান পড়েত হয় না, egেলা পড়ান হত, 
anাn িবষয় gেলােক জানার জn। িকnt তttjােনর জn eকিট বা dিট কথাi বেল েদoয়া হত, তার েবিশ eকিট কথাo বলা 
হত না। eর পর বলেছন – 
 

aিপ েচদিস পােপভয্ঃ সেবর্ভয্ঃ পাপকtৃমঃ। সবর্ং jানpেবৈনব বিৃজনং সnির িস।।৩৬।। 

 ei ে াকিটেত eেস ী ান ধমর্ আর িহnd ধমর্ আলাদা হেয় যায়। ী ান ধেমর্ েকবল পাপ আর পাপ, ী ানেদর কােছ েয 
পাপ কেরেছ তার আর েকান গিত েনi। িকnt িহndধেমর্ বলেছ, তিুম যিদ aতয্n পাপী হo, মহাপাপী হo, মহাপাতক হেয় থাক, িকnt 
েতামার যিদ jান হেয় যায় তাহেল েতামার সব পাপ পুেড় ছাi হেয় িগেয় তুিম মহাtা হেয় যােব। িহnd ধেমর্ পােপর েকান grti 
েনi, eখােন পাপ বেল েকান িকছুেকi ধরা হয় না। eখােন পাপটা হে , েতামােক eকটা পথ িঠক কের েদoয়া হেয়েছ, েসi পথ 
েথেক সের িগেয় তুিম an eকটা পথ ধের িনেয়ছ। eখন যত িদন তিুম an পেথ চলেত থাকেব ততিদন েতামার মুিkর সময় 
িপিছেয় যােব, eর বাiের আর িকছু হেব না। িকnt তিুম আবার েযi ei পেথ েফরত চেল eেল তখন আবার তুিম মিুkর পেথ 
চলেত থাকেল। আচাযর্ eখােন বলেছন, যারা jানী পুrষ, মােন ei jান পেথ যারা আেছ তােদর পেk ধমর্ কাজ, েসবা কাজ, 
egেলাo বnেনর কারণ। বলেছন, যত বnেনi তিুম থাক, যখনi েতামার jান হেয় যােব তৎkণাৎ তিুম মkু। ei বkেবয্র 
সমথর্েন ভগবান uপমা িদেয় বলেছন –  
 

যৈথধাংিস সিমেdাহিgভর্sসাৎ krেতহজুর্ন। jানািgঃ সবর্কমর্ািণ ভsসাৎ krেত তথা।।৩৭।। 

 pচরু কাঠ stপাকার করা আেছ, তার মেধয্ eকটা েদশলাi কািঠ েফেল িদেল িনেমেষর মেধয্ পুেরা কােঠর stপ পুেড় ছাi 
হেয় যােব। িঠক েতমিন, েকািট েকািট জেnর ভােলা কমর্ খারাপ কমর্, যাi জেম থাkক না েকন, েযi jান uদয় হেয় েগল, jান 
বলেত ঈ রi সব িকছু হেয়েছন, ঈ র ছাড়া আর িকছু েনi, eiটাi pকৃত jান বা আিম আর ঈ র aেভদ ei েবাধ েযমিন হেব 
সমs কমর্ সে  সে  পুেড় ছাi হেয় যােব। তখন আর েকান বnন হেব না, আর জn িনেত হেব না। ei jােনর pশংসা কের 
বলেছন – 
 

ন িহ jােনন সদশৃং পিবtিমহ িবদয্েত। তৎ sয়ং েযাগসংিসdঃ কােলনাtিন িবnিত।।৩৮।। 

 ei জগেত jােনর মত পিবt িজিনষ আর িকছুi েনi। পিবt করার aেনক িজিনষi ei জগেত আেছ, েযমন আgন 
পিবt কের, বাতাস পিবt কের, িকnt jােনর মত আর েকান িকছুi পিবt করেত পাের না। দীঘর্কাল কমর্েযাগেক িন া o যtপূবর্ক 
েসবার dারা িচt শুd হেলi মুমুkরা িনেজেদর আtােতi ei bhjান লাভ কের ধn হন। ei bhjান আর কার হয়? 
 

dাবাn লভেত jানং তৎপরঃ সংযেতিndয়ঃ। jানং লbা পরাং শািnমিচেরণািধগ িত।।৩৯।। 

 grর বণর্না হেয় েগেছ, িশে র বণর্না বলা হেয় েগেছ, jােনর িবsািরত বয্াখয্া হেয় েগল, eখন বলেছন grর কােছ 
িগেয় grেক শুধু মাt ভিk করেলi হেব না। িশে রo িকছু gণ থাকেত হেব। বলেছন dাবান লভেত jানং, িযিন dাবান 
িতিনi jান লাভ করেত পােরন। িকেসর pিত dা? আচােযর্র বােকয্র pিত dা, আচাযর্ েযটা বলেছন েসটার pিত dা o িব াস, 
শাst বােকয্ dা, েয মাগর্ েদখান হে  েসi মােগর্র pিত dা। তারপর বলেছন তৎপরঃ, dা খুব আেছ, িকnt শুধু dা থাকেলi 
হেব না, gr খুব u  আদেশর্র কথা খুব snর বয্াখয্া কের িদে ন ভাবেলi হেব না, েয তেttর কথা বলা হেয়েছ তােত eেকবাের 
েলেগ থাকেত হেব। সংযেতিndয়ঃ, dাo আেছ, েলেগo আেছ তােতo হেব না, বলেছন iিndয় gিলেক সংযত রাখেত জানেত হেব। 
ঠাkর খুব snর বলেছন – েমৗমািছ শুধু মধুেতi বেস, আর সাধারণ মািছ সেnেশo বেস আবার িব ােতo বেস। আিম dাবান, 
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ঠাkেরর কথা শুনেত খুব ভােলা লােগ, তৎপরঃ, সকাল িবেকল েরাজ d’ঘন্টা কের ধয্ান কের যাি , মােন েলেগ আিছ, আর বািক 
সময় েভাগ বাসনােত িলp আিছ, তাহেলo jান আমার কখনi হেব না। েভাগ বাসনা eেকবাের বn করেত হেব। ei শতর্gেলা 
যিদ িঠক িঠক পালন না করা হয় jান sদূর পরাহত হেয় থাকেব।  
 
 jানং লbা পরাং শািnমিচেরণািধগ িত, ঈ েরর srপ jান, ঈ েরর সে  eকেtর jান েযমিন েবােধ েবাধ হেয় যােব, 
তkুিণ যত রকেমর aশািn, েয aশািn aজুর্েনর eেসেছ, যার বণর্না pথম aধয্ােয় বলা হেয়েছ, ঐ aশািn সব দূরীভূত হেয় শািn 
লাভ হেয় যােব। েশাক, েমাহািদ েকান িকছুi আর তােক পযুর্দs কের aশািnর মেধয্ েফেল িদেত পারেব না। 
 
 আচাযর্ eখােন খুব snর বলেছন, েয কপট, ধাpাবাজ, েসo িকnt লmা সাsা  pণাম করেত পাের, েসo িকnt pচুর 
দিkণা িদেত পাের, েসo িকnt েসবা পরায়ণ হেত পাের। তাi বেল িক eেদর jান হেব? েকান p i েনi, কখনi jান হেব না। 
pথেমর িদেক বলা হেয়িছল িশে র বািhক আচরেণর কথা, eখােন বলা হল েভতেরর আচরণ। িতনেট বাiেরর আচরণ হে  – 
pিণপাত, েসবা o পিরp  আর েভতেরর িতনেট আচরণ হে  – dা, তৎপরঃ আর সংযেতিndয়ঃ। ei ছয়িট আচরণ যার আেছ 
তারi jান লাভ হেব। ei ছয়িট gণ যার মেধয্ আেছ আর েসi ভােব আচরণ কের যাে , িঠক িঠক আচাযর্ যিদ হন, িশে র মন 
শুd হেয় থােক, িতিন eকিট িক dিট uপেদশ েদেবন, তখনi তার jান লাভ হেয় যােব। eর uেlাটা হেল িক হেব? মােন, েতামার 
যিদ dা না থােক, আচােযর্র pিত যিদ ভিk না থােক, তিুম যিদ েলেগ না থাক, েতামার iিndয় যিদ সংযত না হয় তাহেল িক 
হেব? 
 

aj া dধান  সংশয়াtা িবন িত। নায়ং েলােকাহিs ন পেরা ন sখং সংশয়াtনঃ।।৪০।। 

 aj , ধমর্ পেথ যারা aj, ধমর্ সmেn যারা িকছুi জােননা। ভারেতর আিশ েকািট িহndেদর মেধয্ সtর েথেক পচাtর 
েকািট িহndেক ei ে ণীেত anভুর্k করা যায়, যারা পুেরাপুির aj। a dধান, ei ধেমর্র pিত যােদর dা েনi, সংশয়াtা, ধেমর্র 
কথা িকছু শুেনিছ িকnt িব াস েনi, eরা হে  সংশয়াtনঃ, eেদর িবনাশ ছাড়া েকান পথ েনi, পেরর জেn িনm েযািন eেদর 
িনি ত। আর বলেছন, নায়ং েলােকাহিs ন পেরা, যােদর ei ধরেণর সংশয়াকীণর্ মন, ভগবান আেছন িক েনi, sগর্েলাকািদর কথা 
আজgিব, তারা ei েলােকo েকান sখ পায়না, পরেলােক েতা পাoয়ার েকান p i েনi। sখ, শািn eেদর কপােল েনi। েসiজn 
েহ aজুর্ন আিম েতামােক েয কথা gেলা বলিছ egেলােক তুিম কখন সেnহ করেত েযo না। eর পেরi বলেছন –  
 

েযাগসংnsকমর্াণং jানসংি nসংশয়m । আtবnং ন কমর্ািণ িনব িn ধন য়।।৪১।। 

 যারা েযাগসংnsকমর্াণং, পরমাথর্ jান লাভ যার হেয় েগেছ, মােন েযাগ বুিd হেয় েগেছ, আর সংnsকমর্াণং, সব ধরেণর 
কাজেক তয্াগ কের িদেয়েছ, তার েতা পরামাথর্ pািp হেয় েগেছ, েস আর কাজ করেত যােব েকন। রামকৃ  িমশেনর েদoঘর sুেল 
েযিদন েথেক ছুিট হেয় েযত, েসিদন ছুিটর ঘন্টা পেড় যাoয়ার পর যিদ ছাtরা েকান বদমাiিশ বা anায় কের তখন েসi সময় 
তােদর আর শািs েদoয়া হত না। পরীkা েশষ হoয়ার ঘন্টা পড়া মােনi ছুিট হেয় যাoয়া, েযi ঘন্টা পেড় েযত তখন সব ছাtেদর 
জীবnুিkর aবsা হেয় েযত। কতkণ জীবnুিkর aবsায় থাকত? যতkণ না ছাt sুেলর েগট েথেক েবিরেয় যাে । sুেলর েগেটর 
বাiের চেল েগল মােন পূণর্মুিk। িকnt যতkণ sুেলর কয্mােসর মেধয্ আেছ, েমiন েগট েথেক বাব-মার সে  েবিরেয় যায়িন, 
ততkণ জীবনমুk। আছ তুিম sুেলi, যিদo তিুম িকছু বদমাiিস কের েফল মহারাজরা ঐ িদেক আর নজর েদেবন না আর শািso 
েদেবন না। eটা হে  েযাগসংnsকমর্াণং, পরমাথর্ দশর্ন তার হেয় েগেছ, eখন ভােলা মn েকান িকছুi তােক sশর্ করেব না। 
ছাtরা eখন যিদ েকান ভােলা কাজ কের তার জn তােক পুরsৃতo করা হেব না, খারাপ কাজ করেল শািso েদoয়া হেব না। 
যাঁেদর ei jােনর dারা সমs সংশয় িছn হেয় েগেছ আর সব রকম কেমর্র তয্াগ হেয় েগেছ eঁেদর আর aিন , i  বা িম  েকান 
কমর্i বnেনর কারণ হয় না, কারণ ei কমর্ েথেক েকান ফেলর pসব হয় না। 
 

তsাদjানসmতূং hৎsং jানািসনাtনঃ। িছৈttনং সংশয়ং েযাগমািতে ািt  ভারত।।৪২।। 

 বুঝেল aজুর্ন, eতkণ েতামােক েয eতgেলা কথা বললাম শুধু eiটুk েবাঝােত েয, েতামার hদেয় েয সংশায়tক, 
ajানজিনত পাপ বাসা েবেঁধ রেয়েছ, েসটােক নাশ করবার জn uেঠ দাঁড়াo আর যুd কর। eখােন মজার বয্াপার হে , ৪১ নং 
ে াক পযর্n ভগবান aজুর্নেক কমর্তয্ােগর কথা বেল েগেলন, আর ei কারেণi ei চতথুর্ aধয্ােয়র নামi হে  jান কমর্সnয্াস 
েযাগ, aথচ ভগবান েশষ ে ােক বলেছন, েহ aজুর্ন, তুিম oেঠা, যুd কর। eকিদেক বলেলন কমর্তয্াগ an িদেক eখােন eেস 
বলেছন কমর্ কর। ei িবপরীত ভাবটােক ভগবান প ম aধয্ােয় িগেয় মীমাংসা করেবন। েসখােন aজুর্ন p  করেবন, আপিন 
eতkণ যাবৎ আমােক বেল েগেলন, grর কােছ যাo, পরমােথর্র দীkা নাo, কমর্সnয্াস করেত বলেলন িকnt েশেষ িগেয় বলেলন – 
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েতামার hদেয় েয ajান জেম আেছ েসটােক নাশ করবার জn uেঠ দাঁড়াo যুd কর, মােন আপিন আমােক কমর্ করেত বলেছন। 
eiখােন চতুথর্ aধয্ায় েশষ হে ।  
 
 eখােন বলা হে  মাnষ িনেজেক পশুsর েথেক uপের আনার জn তােক যjভাব িনেয় কাজ করেত হেব। িক যj 
করেব? তিুম িকছু করেত পারছ না, িঠক আেছ তিুম গরীবেক িকছু দান কর। eর েথেক আেরকটু uপের হেল আরo বড় যj করেত 
পার, eরo uপের uঠেল তুিম pাণায়ামািদ কর, আরo uপের uঠেল শাstািদ পাঠ কর, eiভােব পর পর বলা হেয়েছ। িকnt ে তম 
যj তখনi হেব যখন তিুম মেন করেব যা িকছু আেছ সবi ঈ র। ঠাkর েদখেছন েকাশাkিশo ৈচতn, সবর্t িতিন েসi 
ৈচতnেকi েদখেছন, তখন িতিন চািরিদেকi ফুল ছুড়েছন। eiখােন eiটাi বলা হল, dবয্যj, তপযj, যত যji করা েহাক না 
েকন, সব যেjর মেধয্ ে  হে  jানযj। খাoয়ার সমেয়o িতিন তখন েদেখন েযটা খাি  েসটাo bh, থালাটাo bh, আমার 
শরীেরর জঠরািgটাo bh, আমার হাত, মুখ, িজhা সব bh, িযিন পিরেবশন করেছন িতিনo bh, খাoয়াটাo bh। ei কারেণ 
খাoয়ার সমেয়o হািসঠাTা করা uিচৎ নয়, কারণ bhাপণর্ং কের যখনi িকছু খাoয়া হয় তখন েসটা যj হেয় যাে , হািসঠাTা হে  
জাগিতক িজিনষ, পূজা করার সময় েযমন হািসঠাTা করাটা aেশাভনীয় েতমন খাoয়ার সমেয়o ei ধরেণর মজা করাটাo খুবi 
িনnনীয় বলা হয়। যিদ তুিম ei রকম ভাব িনেয় সব কাজ কর তাহেল েতামার jান uদয় হেব। eiটাi হে  ে তম যj। eটা 
যিদ না করেত পার তাহেল ধােপ ধােপ িনেজেক unীত কর, েসটাo যিদ না পার তাহেল dবয্যj কর। েতামােক েকান যji করেত 
বারণ করা হে ন, সব যji তুিম করেত পার। িকnt jানযেj েতামােক েবিশ েজার িদেত হেব। eখন jানযj করেত িগেয় যিদ 
dবয্যj বn হেয় যায় তাহেল েকান kিত হেব না। িকnt যিদ তুিম jানযjo করছ না আর dবয্যj eবং তার মাঝখােন যত যেjর 
কথা বলা হল তার েকান যji করছ না তাহেল েতামার aবsা েসi রকমi হেব। ঠাkর েযমন বলেছন, তামিসক েলােকর বািড় 
েথেক যিদ েকu চুির কের তখন তােক ধরেব, ধের pথেম তার সব িজিনষ পt gেলা েকেড় েনেব, তারপর খুব কের মারেধার কের 
পুিলেশ েদেব, আর বলেব – জােননা কার বািড়েত চুির করেত eেসছ। eরাi হে  িঠক িঠক আsিরক বৃিt সmn মাnষ।  
 
 মূল কথা হে  যেjর uপের আধািরত কের যিদ েতামার জীবনেক pিতি ত না করেত পার তাহেল তুিম পশুsের, েযটা 
ততৃীয় aধয্ােয় ভগবান বেলিছেলন – যjাথর্াৎ কমর্েণাহnt েলােকাহয়ং কমর্বnনঃ, যj aেথর্ যখন তুিম কমর্ করেব তেবi তুিম কমর্ 
বnন েথেক মিুk পােব। যj তুিম িকভােব করেব? েতামার aত বুিd েনi, িঠক আেছ তুিম দান ধয্ান কর। ei কথাটাi আমরা 
eর আেগo বেলিছলাম েয, ী ীমা বলেছন – যার আেছ েস মােপা যার েনi েস জেপা। েতামার িকছু েনi তিুম খুব কের জপ কের 
যাo তােতi েতামার ম ল হেব, আর েতামার pচুর aথর্ আেছ, pাচযুর্ আেছ তাহেল তুিম দান করেত থাক।  
 
 তৃতীয় aধয্ায় আর চতথুর্ aধয্ায় হে  কমর্েক িনেয়। তুিম যিদ পারমািথর্ক সতয্েক িঠক িঠক েজেন থাক, তাহেল েতামােক 
আর েকান কাজ করেত হেব না, তিুম সব িকছু েথেক মুk। িকnt তার লkণ িক, যিদ তুিম কাrর গলা েকেট দাo তাহেল েতামার 
মেন েকান পাপ েবাধ হেব না, uেl যিদ েতামার গলা েকu েকেট েদয় তােত েতামারo েকান েবাধi হেব না েয েতামার গলা 
কাটেছ। েতামার িক ei aবsা হেয়েছ? না হয়িন, আমার হাত েbড িদেয় eকটু েকেট েগেলi িচৎকার কের uিঠ। তাহেল তুিম কমর্ 
করেত থাক। িকভােব কমর্ করেব? eমন ভােব কাজ করেব যােত কমর্ফেল েতামার েকান sৃহা না থােক। িdতীয় ধাপ হে , কতর্বয্ 
rেপ েযটুk কমর্ েতামার কােছ eেসেছ, ততটkুi কাজ করেব তার েবিশ aিতিরk েকান কােজ িনেজেক জড়ােব না। যিদ কমর্ফল 
তয্াগ করেত পারছ না তাহেল তখন তুিম সব কাজ যj rেপ কর। আিম পড়িছ eটাo যj, আিম িনঃ াস িনি  যj, খাoয়া, কথা 
বলা, িচnা করা, iিndয় সংযম করা সবটাi যj। ei ধরেণর নানা রকেমর যেjর কথা eখােন বলা হল। ei যj rেপ তিুম যিদ 
কমর্ না করেত পার তাহেল েতামার আর েকান গিত েনi। ei রকম যj করার পর যিদ েতামার তttjান লােভর বাসনা uদয় হয় 
তাহেল েতামােক grর কােছ েযেত হেব। gr িক রকম হেব? িতিন ে ািtয়, তttিবৎ, েকান কামনার বশবিতর্ হেয় িতিন িশ েক 
uপেদশ েদননা। যারা বলেছ আিম কাজ করিছ না তারাo িকnt কাজ করেছ। কারণ কাজ েথেক েয িনেজেক েটেন আনেছ েসটাo 
কাজ হেয় যাে । ei হে  চতুথর্ aধয্ােয় কমর্সnয্াসেযােগর সার সংেkপ। eরপর আমরা সnয্াসেযােগ pেবশ করব। 
 

 o ঁ তৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 
ীকৃ াজুর্নসংবােদ কমর্সnয্াসেযােগা নাম চতেুথর্াহধয্ায়ঃ।। 

******** 
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প ম aধয্ায় 

সnয্াসেযাগ 

 িdতীয়, তৃতীয় o চতুথর্ aধয্ােয় ভগবান সাংখয্, সnয্াস, েযাগ, jান iতয্ািদ aেনকgেলা শb uেlখ কেরেছন। ei 
শbgিল eমিনেতi খুব জিটল, আর পর পর িবিভn বkেবয্র পিরেpিkেত শb gেলা aেনক বার বয্বহার হoয়ােত শbgেলােক 
ধারণা করা খুব কিঠণ হেয় যায়। aেনক িদন ধের গীতা aধয্য়ণ করেত থাকেল ei শbgেলার বয্াপাের সংশয় েকেট িগেয় 
আমােদর মাথায় বেস যােব। aজুর্েনর কােছo ei শbgেলা নতনু, আর ei pথম eত u  তেttর কথা শুনেছন আবার aজানা 
aেচনা তেttর মেধয্ শbgেলা বয্বহার হoয়ােত aজুর্েনর মেন বার বার aেনক p  uঠেছ। eর েথেকo বড় সমsা হেয়েছ েয, ২৪ 
নং ে াক, মােন bhাপর্ণং েথেক শুr কের ৪১ নং ে াক পযর্n ভগবান কমর্সnয্ােসর কথা বেল েগেলন। আর eটােকi ভগবান 
u তম আদশর্ িহসােব মানবজািতর সামেন রােখেলন। আর েশষ ে ােক eেস বলেছন, aজুর্ন তুিম jান aিস dারা েতামার ajান 
সংশয়েক েছদন কের uেঠ দাঁড়াo আর যুd কর। ei িবপরীত বkবয্ aজুর্েনর িচnা ভাবনােক পুেরা তালেগাল পািকেয় িদেয়েছ। 
 

েযাগ হে  যারা কমর্ করেছন আর সnয্াসী বলেত েবাঝায় িযিন সব কমর্ তয্াগ কের িদেয়েছন। সnয্াস আবার d রকেমর 
হয়, eক যার তtt jান হেয় েগেছ, শ রাচাযর্, ীরামকৃে র মত u েকািটর যাঁরা, তাঁেদর ঈ র দশর্ন হেয় যাoয়ার পর তাঁরা 
সnয্াস িনেয়েছন। আবার ঈ র দশর্ন হয়িন, েযমন িবিভn আ েমর মহারাজরা, তাঁেদর সবারi ঈ র দশর্ন হয়িন িকnt সnয্াস িনেয় 
সংসার েথেক েবিরেয় eেসেছন। আেগ সnয্াসী হেয় েগেছন তারপর ঈ র দশর্ন বা তttjােনর েচ া চািলেয় যাে ন। eর ফেল 
aেনক ধরেণর সমsার আিবভর্াব হয়। েসi সমsা aজুর্েনরo হেয়েছ তাi ei aধয্ােয়র শুr হে  aজুর্েনর ei p  িদেয় – 
 

aজুর্ন uবাচ 
সnয্াসং কমর্ণাং কৃ  পুনেযর্াগ  শংসিস। যে য় eতেয়ােরকং তেn bিূহ sিনি তm ।।১।। 

 েহ ভগবান, আপিন ei মুhেতর্ বলেছন কমর্সnয্াস করেত আবার পেরর মুhেতর্i বলেছন কমর্েযাগ করেত। আপনার কথা 
শুেন আমার মন িব াn হেয় যাে । আসেল কমর্সnয্াস কােদর জn? যাঁরা jান uপলিb করেত চাiেছন। িকেসর jান? ঈ েরর 
jান, িকnt সেবর্া  aবsায় কমর্সnয্াস না হেল ঈ েরর jান লাভ হেব না। আর যাঁর ঈ র jান হেয় েগেছ িতিন আর কমর্ কেরন 
না। aথচ ততৃীয় aধয্ােয় ভগবান বেলিছেলন জনকািদ রাজিষর্রা েলাকসংgেহর জn কমর্ কের েগেছন। eখােন মূল কথা হে  
sামীজীর মত u েকািটর পুrষরা েলাকসংgেহর জn কমর্ করেলo তাঁেদর কতর্বয্ েবাধ থােক না, তাঁরা কrণাপরবশ হেয় সব কমর্ 
কেরন। িকnt aজুর্ন eখন ei u  aবsায় েপৗঁছানিন, তাi তাঁর মেন সংশয় হoয়ােত ভগবানেক বলেছন, আমার জn েকাn  পথটা 
anসরণীয়, কমর্সnয্াস না কমর্েযাগ, আপিন আমােক s  কের বলুন। aজুর্েনর েকন, েয েকান মাnেষর কােছi ei সমsা হয়, 
ei বলেছন কমর্তয্াগ করেত আবার বলেছন কমর্ কর।  
 
 eবাের গীতা eকটা নতুন দশর্েনর কথা পির ার ভােব আমােদর েশানাে ন। েসi নতনু দশর্নটা িক? কমর্েযাগ আর 
কমর্সnয্াস ei dেটা আলাদা িকছুi নয়, dেটা eকi িজিনষ। িকভােব আলাদা নয়, েকাথায় eেদর িমল, প ম aধয্ােয় eটােকi 
বয্াখয্া করা হেব। আসেল পুেরা গীতা পেড় eকটা িজিনষ পির ার হেয় যােব েয, আিম যিদ আমার লkয্ o পেথর বয্াপাের 
পির ার থািক, যিদ আমার লkয্ ঈ র দশর্ন হয়, আিম ঈ েরর jান লাভ করেত চাi, ei লkয্ যিদ িঠক থােক তাহেল বািক সব 
িকছুi িঠক িঠক পেথ চেল আেস। তখন আিম কাজ করিছ বা কাজ করিছ না, egেলা েকানটাi েকান িকছু বয্াপার হেয় দাঁড়ায় না। 
েয ঈ রেকi শুধু েপেত চাiেছ, তার কােছ eটা সব সময় pতয্ািশত েয েস সংসােরর েকান িকছুেতi আর জড়ােব না, ঈ রi যিদ 
তার লkয্ হয় তাহেল তার ভুল পেথ যাoয়ার সmবনাi থাকেব না। ঠাkর বলেছন – eকজন কামারপুkর েথেক পুরী যাে , যিদ 
েস ভুল পেথ চেল যায় তাহেল েকu না েকu তােক বেল েদেব eটা ভুল পথ, বেল িদেয় তােক িঠক পেথ তেুল েদেবন। সিতয্ সিতয্ 
eiটাi হয়। যখন কাrর সময় হয় তখন gr আপনা েথেকi তার কােছ েপৗঁেছ যান। যার িঠক িঠক বয্াkলতা eেস যায় তার কােছ 
গীতার eেতা কথার েকান pেয়াজন েনi। বয্াkলতা িনেয় eেগােত শুr করেলi পথ েদখাবার েকu না েকu eেস যােব। তার কােছ 
কমর্েযাগo যা কমর্সnয্াসo তাi। eখন aজুর্েনর সংশয় দরূ করবার জn ভগবান বলেছন –  
 

ীভগবাnবাচ 
সnয্াসঃ কমর্েযাগ  িনঃে য়সকরাবেুভৗ। তেয়াst কমর্সnয্াসাৎ কমর্েযাগ িবিশ েত।।২।। 

 eখােন ভগবান যা িকছু আেলাচনা করেছন egেলা সবi আমােদর মত ajানী সাধারণ মাnষেদর জni বলা হে । 
গীতায় েকাথাo ajানীেদর িনেয় বলেছন, েকাথাo jানীেদর িনেয় বলেছন, েকাথাo আবার িবjানীেদর িনেয় বলেছন, ei কারেণ 
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গীতা eকা িনেজ sাধীন মত পড়েত িগেয় pচN সমsা হেয় যায়। আবার eকi শb পাঁচ জায়গায় পাঁচ রকম ভােব বয্বহার করা 
হে । েসiজn gr বা আচােযর্র মুেখ গীতা যিদ না েশানা হয় তাহেল aথর্ বুঝেত েগালমাল হেয় যাoয়াটা খুবi sাভািবক। eখােন 
েযমন বলেছন সnয্াসঃ কমর্েযাগ  িনঃে য়সকরাবুেভৗ, eখােন েসাজা aথর্ করেল দাঁড়ায় যারা সnয্াস িনেয়েছন তােদর েথেক 
কমর্েযাগী ে । যারা কমর্েযােগর পেথ চেলন তারা ei কথাi বেল েবড়ায়, গীতায় বলেছ কমর্সnয্াস েথেক কমর্েযাগ ে । ঠাkর 
িছেলন কমর্সnয্াসী আর sামীজী কমর্েযাগী িছেলন, তাহেল sামীজী ঠাkেরর েথেক ে । ei কথা gেলা হে  ajানীেদর জn, 
jানীেদর েkেt ei িজিনষ চলেব না। আিম যিদ ajানী হi তাহেল আমার কােছ eখন dেটা পথ আেছ, eক হে  কমর্সnয্াস 
মােন কমর্ তয্াগ কের েদoয়া আর di হে  কমর্েযাগ করা। eখন আিম েকানটা করব?  
 
 িহndেদর কােছ সnয্াস হে  ে তম। বলেছন, সnয্াস না হেল jান হেব না। তাহেল আিম কাজ েকন করেত যাব? না না 
তিুম eরকমিট কখন িচnা করেত েযo না, তুিম যিদ ajানী হo তাহেল েতামােক কমর্ করেত হেব, কমর্ না করেত থাকেল তুিম 
eেগােত পারেব না। তার আেগ eটাo বলা হে  েয কমর্েযাগ আর কমর্সnয্াস eকi জায়গােত িনেয় যাে । েসi জায়গাটা হে  
ঈ র jােন। কমর্ করেলo েতামােক ঈ র jােন িনেয় যােব, আবার কমর্ না করেলo েতামােক ঈ র jােন িনেয় যােব। িকnt কখন 
কাজ না করেল ঈ র jােন িনেয় যােব আবার কখন কাজ করেল ঈ র jােন িনেয় যােব তার িবশদ আেলাচনা পের করেবন।  
 
 বলেছন যিদ jানরিহত সnয্াস হয়, েযমন িবিভn মঠ িমশেনর মহারাজরা, eনােদর কাrরi jান হয়িন িকnt সnয্াস 
িনেয়েছন, ei ধরেণর সnয্াসেক বলা হে  িবিবিদষা সnয্াস। আর যাঁরা jান হেয় যাoয়ার পর সnয্াস েনন তখন তাঁেক বলা হয় 
িবdৎ সnয্াসী, েযমন ঠাkর। িকnt মহারাজরা সnয্াস িনেয় jান লােভর জn সাধনা কের যাে ন। eখােন eiটাi বলা হে  যিদ 
েতামার jানরিহত সnয্াস হয় তাহেল eর েথেক েতামার কাজ করা aেনক ভাল। তাহেল িঠক িঠক সnয্াসী েক, িক কের জানব iিন 
jানী? তখন বলেছন – 
 

েjয়ঃ স িনতয্সnয্াসী েযা ন েdি  ন কাkিত। িনdর্েndা িহ মহাবােহা sখং বnাৎ pমচুয্েত।।৩।। 

 েjয়ঃ স িনতয্সnয্াসী, তাঁেকi িনতয্সnয্াসী বলেব জানেব, িনতয্সnয্াসীর েকান িকছুেতi আকষর্ণ েনi, েকান িকছুর pিত 
েdষ েনi, েকান িকছুর েথেক পািলেয় আসেব, আবার েকান িজিনষেক আিল ন করার জn ছুেট যােব আর eটা চাi েসটা চাi ei 
ভাবটাo েনi। তাi বেল িক তাঁর িkেধ পােব না, েখেত iে  করেব না? িদিবয্ িkেধ পােব, েখেতo চাiেবন। রাnা করা খাবােরর 
বদেল তাঁেক ঘাস পাতা েখেত িদেল িতিন িক তাi েখেয় েনেবন? কkণi খােবন না। িকnt আিম aমুক িজিনষটাi খাব, aমুক 
িজিনষটাi আমার চাi, ei ভাবটা তাঁর থাকেব না। সpদশ aধয্ােয় বলা হেব িক ধরেণর খাবার তাঁরা gহণ কেরন। িনdর্েndা িহ 
মহাবােহা, dndাtক েকান িজিনষ িনতয্সnয্াসীেক আর sশর্ করেত পােরনা। যাঁর েকান আশা আকাkা েনi, যাঁর েকান ভীিত েনi, 
েকান িকছু েথেক পািলেয় আসেত চাiেছন না, িতিনi িনdর্েndা হেয় েগেলন। জগেতর েকান িকছুর pিত েমাহo েনi েকান িকছুেত 
ভয়o েনi েয েসটা েথেক পালােব। েকাথা েথেক েস পালাে o না আর েকান িকছু পাoয়ার আশায় েদৗড়াে নo না। যা আসেছ 
তােতi েসi sখী, যৎ আয়াতু তৎ আয়াতু, যৎ pয়াতু pয়াতু তৎ, আসেছ আsক, যাে  যাক। sখং বnাৎ pমুচয্েত, সমs বnন 
েথেক েয তাঁর মিুk হে  েসটা sেখi হে , মােন aনায়ােস, সহজ ভােবi িতিন মুk হেয় যান। aেনক ক  কের, aেনক কাঠ খড় 
পুিড়েয় েয তাঁেক সমs রকম বnন েথেক মুk হেত হে  তা নয়। তারপেরi বলেছন – 
 

সাংখয্েযােগৗ পথৃg বালাঃ pবদিn ন পিNতাঃ। eকমপয্ািsতঃ সময্gভেয়ািবর্nেত ফলm ।।৪।। 

 সাংখয্ হে  পূণর্jান আর েযাগ হে  কমর্েযাগ। ভগবান বলেছন সাংখয্ আর েযাগ ei dেটা eকi িজিনষ। বh pাচীন 
কাল েথেকi আমােদর ভারতীয় আধয্ািtক দশর্েন aেনক তেttর কথাi বলা হেয় আসেছ, েযমন সnয্াস েযােগর কথা, কমর্েযােগর 
কথা, সnয্াস েযাগ ei রকম হেব, কমর্েযাগ ei রকম হেব iতয্ািদ। তার মােন ei সব িবিভn দশর্েনর তtt আেগ থাকেতi িছল, 
আর তখন egেলা aেনেকর মেধয্i িবিভn ধরেণর সংশয় uৎপn করত। মহাভারেত বয্াসেদব যখন গীতা রচনা করেছন িতিন তখন 
সব পথ o তttgেলােক সমnয় কের িদেলন। িকভােব সমnয় করেলন? বলেছন েয সnয্াসী িতিন েযখােন েপৗঁছােবন কমর্েযাগীo 
েসiখােন েপৗঁছােবন। মেন রাখেত হেব eখােন িবিবিদষা সnয্াসী, যােদর eখনo jান হয়িন, েসi jানরিহত সnয্াসীেদর কথা বলা 
হে । েয jানী সnয্াসী আর েয কমর্েযাগী তাঁরা িকnt eক জায়গায় েপৗঁছােবন না। jানী সnয্াসী েয েস aেনক eিগেয় আেছ, তাঁর 
সে  কাrর তলুনা করা চেল না। egেলােক আচাযর্ শ র আেলাচনা কের পির ার কের িদেয়েছন। eখােন েবলড়ু মেঠর যারা 
সnয্াসী আর গৃহীেদর মেধয্ যারা িঠক িঠক ভk তােদর কথা বলা হে । গীতার মেত েবলুড় মেঠর িযিন সnয্াসী আর গহৃীেদর মেধয্ 
িযিন কমর্েযাগী ei dজেনর মেধয্ কমর্েযাগী eিগেয় থাকেবন। েকন eিগেয় থাকেবন েসটাi eখােন আেলাচনা করেবন।  
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 ভগবান বলেছন, eকমপয্ািsতঃ সময্gভেয়ািবর্nেত ফলm , eকটােক ধের তুিম যিদ তােতi pিতি ত হেয় যাo তাহেল 
dেটারi ফল পােব। eখােন িকnt আবার ভগবান সাংখয্েযাগীেদর কথা বলেছন, মােন েয িঠক িঠক সাংখয্েযাগী আর িঠক িঠক 
কমর্েযাগী, eরা dজেন eকi ফল পােব। সাংখয্ বুিdর পিরণিত হে  jােন, jান মােন eখােন সব সময় পরমাথর্ jান বা ঈ র 
jােনর কথাi বলা হয়। েযখােন jান মােন an িকছু েবাঝায় তখন েসটা বেল েদoয়া হেব। শ রাচাযর্ তাঁর ভাে  বলেছন 
েযাগবুিd বা কমর্েযাগ সাংখয্েযােগi িনেয় যাে , সাংখয্েযাগ jানেযােগ িনেয় যায়, েসiজn ei dেটার মেধয্ েকান তফাৎ েনi। 
ei িজিনষটােকi আরo িবsার কের বলেছন – 
 

যৎ সাংৈখঃ pাপয্েত sানং তদ্ েযাৈগরিপ গময্েত। eকং সাংখয্  েযাগ  যঃ প িত স প িত।।৫।। 

 সাংখয্ মােন jানিন  সnয্াস আর কমর্েযাগ eক। সাংখয্ হে  কমর্ তয্াগ, আর েযাগ হে  কমর্ করা। িdতীয় aধয্ায় েথেক 
ei িজিনষটা আমরা আেলাচনা কের আসিছ। েয মাnষ িনেজর জn েকান কমর্ফল কামনা করেছ না, িdতীয় সব ফল ঈ েরর aপর্ণ 
কের িদে , তৃতীয় হে  ei dেটা পথেক jানpািpর পথ বেল মেন করেছ। ei িতনেট হে  েযাগীর ৈবিশ য্, ১) েকান ফল 
কামনা না কের েস সব কমর্ করেছ, ২) সব ফল ঈ েরর সমপর্ণ কের আর ৩) েস জােন ei ভােব কমর্ করেল তার jান uপলিb 
হেব। আর সnয্াসী বলেত েবাঝাে  যাঁর পরমাথর্ jান মােন ঈ র jান হেয় েগেছ। িযিন েযাগী আর িযিন সnয্াসী ei dজেনর 
মেধয্ েকান তফাৎ েনi, কারণ েযাগী িযিন eমন eক aবsায় চেল েগেছন েযখােন িতিন িনেজর জn িকছু ফলাকাkা করেছন না, 
সমs ফল ঈ ের সমপর্ণ কের িদেয়েছন আর িতিন ভােলা ভােবi জানেছন েয eেতi আমার jান uপলিb হেয় যােব, eর জn 
আমােক an িকছু করেত হেব না। 
 
 আমােদর মেন সংশয় হেত পাের েয, eকবার বলেলন কমর্েযাগ কমর্সnয্ােসর েথেক ে , েযমন di নং ে ােক বলেলন 
তেয়াst কমর্সnয্াসাৎ কমর্েযাগ িবিশ েত, আবার প ম ে াক আসেত না আসেতi বলেছন eকং সাংখয্  েযাগ , dেটাi সমান, 
কমর্সnয্াস েযখােন িনেয় যােব কমর্েযাগo েসiখােনi িনেয় যােব। তাহেল েকন বলা হল কমর্সnয্াস েথেক কমর্েযাগ ে ? ei 
কারেণi বলা হয় grমেুখ গীতা শুনেত হয়, িনেজ িনেজ পড়েত েগেলi সংশয় eেস যােব।  
 
 চািলর্ চয্াপিলেনর eকটা িসেনমা িছল, তােত eকটা চিরt িছল েয জীবেনর সব িকছু েথেক পরাs হেয় eকটা ঘিড়র 
েমকািনk হেয়েছ। eকজন খুব দামী eকটা ঘিড় সারােত তার কােছ eেসেছ। েস েবচারা ঘিড়টা িনেয় েচােখ েলn লািগেয় নজরটা 
ঘিড়র িদেক না িদেয় eটা oটা খুলেত িগেয় ঘিড়র সব পাটর্স gেলােকi খুেল িদেয়েছ। eখন েস িক করেব বুঝেত না েপের ঘিড়র 
সব যntাংশ gেলােক eকটা কাপেড়র মেধয্ পুটিল কের খেdরেক েফরত িদেয় বলেছ – e ঘিড় সারান যােব না। আনািড় েলােকর 
হােত গীতা যিদ পেড় যায় তাহেল গীতারo ঐ ঘিড়র মত aবsা হেব। শ রাচাযর্ হে ন ঘিড়র েমকািনk, সব যntাংশেক খুেল আবার 
িঠক জায়গােত বিসেয় েদেবন। আচাযর্ eখােন বলেছন, jানরিহত কমর্সnয্াস হে  সবর্নােশর পথ।  
 
 ঠাkর বলেছন মেন বাসনা আেছ, মােঝ মােঝ পতন হে , তার oপর আবার েগrয়া পড়া মহা ভয় র, eরা িনেজেক 
ঠকায় আবার পরেকo ঠকায়। eখােন গীতােত ei aবsারi কথা বলা হে । েকান pstিত েনi িকnt সnয্াসী হেয় সব কমর্তয্াগ 
কের িদেয়েছ, eরা িকnt িনেজেদর সবর্নাশেক েডেক আনেছ। েকন সবর্নাশ হেব? কমর্i আমােদর জীবনেক িঠক পেথ পিরচািলত 
কের। কমর্ যিদ না কের তাহেল মাnষ জীবন েথেক েকান িশkা পায়না, িনেজেক সংেশাধন কের আর u  aবsার িদেক আেরাহেণর 
সmবনাটা ন  হেয় যায়। al বয়েস aেনক রকম চয্াংড়ািম, হািস ঠাTা মসকরা িনেয় থােক, িকnt যখন িবেয় হেয় যায়, সnানািদ 
হেয় যায় তখন তার eiসব চয্াংড়ািম বn হেয় যায়, কারণ তােক eখন েছেল মাnষ করেতi যা িহমিসম েখেত হয় তােতi তােক 
েসাজা কের িদে । গৃহs কেমর্র মধয্ িদেয়i মাnষ তার aিভjতা aজর্ন কের িনেজেক দাঁড় করায়। যারা সnয্াসী হেয় েগল, 
তারপেরo যিদ তার শাst pীিত না থােক, আধয্ািtক সাধনার pেচ া না থােক, তাহেল েসেতা বাঁধন ছাড়া গr হেয় েগল, তার 
সবর্নাশ হেবi। কারণ কমর্i হে  cor rect i ve f act or , ei cor rect i ve f act or  তােক eিগেয় চলার পেথ েসাজা কের 
রােখ। ভগবান ীকৃ  eiটাi eখােন বলেত চাiেছন যার মেধয্ ei cor rect i ve f act or  েনi তার জীবনটা বৃথা হেয় েযেত 
বাধয্। ei ধরেণর যারা কমর্সnয্াসী, যারা কাজ করেছ না, তােদর তলুনায় যারা কমর্েযাগী তারা aব i তােদর েথেক ে , eরা 
কাজ করেছ বেল eেদর cor rect i ve f act or  তােদর পথেক পির ার কের িদে ।  
 

pথেমর িদেক তুলনা করা হেয়েছ িনm pকৃিতর সাধকেদর সােথ, আর eখােন তুলনা করা হে  যারা u  pকৃিতর সাধক। 
di নং ে ােক dজনi কাঁচা আর পাঁচ নং ে ােক dজনi পাকা। eখােন পাকা সnয্াসী আর পাকা কমর্েযাগী dজেনi সমান। sামীজী 
েগৗতম বুdেক বলেছন মহান কমর্েযাগী। কমর্েযাগীর জn েয ৈবিশ য্ gেলার কথা eখােন বলা হেয়েছ, ভগবান বুেdর জীবেন সব 
ৈবিশ য্i িনখঁুত ভােব িবদয্মান িছল। আবার an িদেক ঠাkর িছেলন কমর্সnয্াসী, ei েkেt ভগবান বুd আর ঠাkর dজেনi 
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সমান, েকান পাথর্কয্ েনi। কাঁচা aবsায় কমর্সnয্াস েথেক কমর্েযাগ aেনক ভােলা। তেব eখােন েজেন রাখা ভােলা েয, জপ-ধয্ান 
করা, শাst aধয্য়ণ egেলা সবi কমর্েযাগ। িকnt িযিন িঠক িঠক কমর্সnয্াসী, েযমন ঠাkর, িতিন জপ-ধয্ান করেছন না, শাst পাঠািদ 
করেছন না, িকnt িতিন সবর্kণ িনেজেক ঈ র বা bেhর সােথ eক কের েরেখেছন। eখন ঠাkরেক anকরণ কের েকu যিদ জপ-
ধয্ান, শাst পাঠ েছেড় েদয় তেব িকnt তার সবর্নাশ হেয় যােব। মলূ কথা হে , আদেশর্র িদক েথেক কমর্ েসখােনi িনেয় যােব 
েযখােন u তম কমর্সnয্াসী যান। েসখােন কাজ করা আর কাজ না করা dেটাi সমান। িকnt কাঁচা aবsায় কাজ করা বাধয্তামূলক। 
 

সnয্াসst মহাবােহা dঃখমাpমুেযাগতঃ। েযাগযেুkা মিুনb র্h ন িচেরণািধগ িত।।৬।। 

 যারা eখন সnয্াসীর জn pstত নয়, তারা কমর্তয্াগেক u  আদশর্ মেন কের যিদ সব কমর্ েছেড় িদেয় চুপচাপ বেস থােক 
তােদর জীবন aতয্n স টময় হেয় যােব। পির ম না কের, েকান কমর্ না কের, কমর্েযাগ না কের েকu সnয্ােসর aিধকারী হেত 
পাের না। কাজ না করা পযর্n কমর্মুিk কখনi সmব নয়। ঈ রাপর্ণ বুিdেত, মােন সব কমর্ফল ঈ েরর aপর্ণ কের সব কমর্ কের 
যাে , িবেশষ কের ৈবিদক কমর্ মােন যjািদ কমর্, তার সােথ সােথ ঈ েরর srেপর মনন কের যাে , ঈ েরর মনেনর বয্াপারটা 
aতয্n grtপূণর্, তখন পারমািথর্ক সnয্াস তার আপনা আপিনi হেয় যায়। পারমািথর্ক সnয্াস হেয় েগেল তার jানo হেয় যােব।  
 
 ei পুেরা বয্াপারটা আবার আমরা সংেkেপ আেলাচনা কের িনি । eকজন খুব u sেরর সnয্াসীেক েদেখ, েযমন 
ীরামকৃ  হে ন সnয্াসীেদর রাজা, eখন ীরামকৃ েক েদেখ আমারo েpরণা হল েয আিমo সnয্াসী হব। িকnt আিম ীরামকৃে র 

বাiেরর আচরণটুki েদখিছ, তাঁর েভতরটা আিম েদখিছ না। ীরামকৃে র বাiেররটা েদেখ আিম কাজ কমর্ বn কের িদলাম। 
গীতার মেত eiটাi হে  সবর্নােশর পথ। েসiজn ভগবান বেল িদেয়িছেলন, েহ aজুর্ন ei পথ েতামার জn নয়। aেনকেকi 
েদখা যায় জীবেন aশািn eেলi বেল আিম সnয্াস িনেয় েনব, িকnt সnয্াস eেদর জn নয়। বাsিবক সnয্াস তাহেল কার জn? 
যারা কমর্ করেছ, েসi কেমর্র ফল ঈ ের aপর্ণ কের িদে , আর ঈ েরর srপেক সবর্দা মনন কের চেলেছ, তারাi িঠক িঠক 
কমর্েযাগ করেছ, ei কমর্েযাগi তােক ঈ েরর jান লাভ কিরেয় েদেব। েবলুড় মেঠর সnয্াসীেদর তাi pচুর কােজর মেধয্ িনযুk 
রাখা হয়। eকটা েসন্টাের pচুর কাজ কের কের যখন তাঁর খুব নাম-ডাক হেয় েগেছ তখনi dm  কের তাঁর ant বদিল হেয় েগল। 
ei েসন্টাের সমs কােজর সে  eতিদন েয িতিন িনেজেক eকাt কের েফেলিছেলন, eকটা বদিলর আেদেশ সব িকছরু eকাtেক 
তয্াগ কের িদেত হল। েদoঘেরর sামী শুdসtানnজী মহারাজ eক সময় েসেkটারী িছেলন। িতিন কত পির ম কের েদoঘের 
বািড়, গািড়, sুল িবিlং, লাiেbরী, মিnর কত িকছু কের েদoঘর আ মেক েঢেল সািজেয় িদেলন। মিnর pিত ার িদন িবরাট 
an ান হে , sামী বীের রানnজী তখন মঠাধয্k, িতিন আবার েসi an ােনর সভাপিত। সভাপিতর ভাষেণর মেধয্i pভু মহারাজ 
খুব pশংসা কের বলেছন, eত snর কাজ হেয়েছ, আমরা সবাi খুব খুিশ, তাi আমরা িঠক কেরিছ sামী শুdসtানnজীেক eখান 
েথেক িনেয় িগেয় an eকটা grtপূণর্ দায়ীt েদoয়া হেব। শুেনi সবাi aবাক হেয় েগেছন। sামী শুdসtানnজী েদoঘের কত 
িক কেরেছন, সব কের টের eবার রাজ িসংহাসেন বেস eকটু তামাক খােবন িঠক েসi সময় েনািটশ eেলা – েতামার েথেক 
েদoঘেরর সব দায়ীt িনেয় েনoয়া হল, eখােন an eকজনেক দায়ীt েদoয়া হেব। eখন িযিন িতল িতল কের মঠেক eত ক  
কের দাঁড় কিরেয়েছন, িতিন যিদ েদেখন আমার eত ক  কের দাঁড় করান আ ম রkণােবkেণর aভােব ন  হেত চেলেছ, তখন 
তাঁর মেনর িক aবsা হেব? িকছুi হেব না, eমিনেতi ৈবরাগয্ eেস যােব। eমন aেনক সnয্াসী আেছন pিত d বছর anর তার 
বদিল হে , eরপর তার কেমর্ িক কের আর আসিk আসেব, eেতi িতিন তয্ােগ pিতি ত হেয় যােবন, েকান কেমর্i তাঁর আর 
আসিk থাকেব না। eখন শরীর চালােত েগেল কাজ করেত হেব, মঠ তােক েয কাজটা করেত িদেয়েছ েসটা কের িদল। বkবয্ 
হে , েবলুড় মেঠর সnয্াস eকটু আলাদা। sামীজী eখােন সnয্াসীর েয িবধান িদেয় েগেছন েসটা গীতার ei বkবয্েক মাথায় 
েরেখi িবধান িদেয় েগেছন, তুিম কাজ কর, কাজ যিদ না কর তাহেল েতামার সবর্নাশিট হেব। ei সবর্নাশ েথেক বাঁচানর জni 
sামীজী কােজর িনদান িদেয় েগেছন। যার জn পেরর িদেক aেনক সাধু o গৃহীভkরা ী ীমােক িগেয় বেলিছেলন, েদাকান 
চালােনা, sুল চালােনা, হাসপাতাল চালােনা, sামীজী িবেদশ েথেক ei সব আদশর্ িনেয় eেসেছন। ীমা বেলিছেলন – নেরন যা 
কেরেছ eটাi িঠক। eটাi হে  গীতার মত, সnয্াসী যিদ কাজ না কের তাহেল িকnt েগালমাল েলেগ যােব।   
 
 গীতার আেলাচনা করার সময় eকi কথা বারবার ঘেুর িফের বলা হেব, কারণ কেয়কিট বয্াপারেক বার বার আেলাচনা 
কের কের ভােলা ভােব বুেঝ িনেল পুেরা গীতােক বুঝেত আর েবিশ কিঠণ মেন হেব না। েসiজn eকi কথা aেনক বার আমােদর 
আেলাচনায় eেস যােব। pথম কথা আমরা eখােন শ রাচােযর্র ভা েক anসরণ কের আেলাচনা করিছ। শ রাচাযর্ জীবেনর 
uেdে র বয্াপাের eেকবাের s  িছেলন, তাঁর মেত জীবেনর uেd  হে  জীবন-মতৃযু্র ei চk েথেক মিুk, eকমাt আtjান 
েথেকi ei মিুk আসেব। আtjান মােন, আিম েক, eটা েজেন িনেলi মিুk। আিম েক? ei pে র মীমাংসা করেত িগেয় গীতা 
বলেছ – তুিম ঈ েরর সােথ, বা bেhর সােথ eক। ei jান যাঁর হেয় েগেছ তাঁেক আর েকান কােজ কেমর্ জড়ােত হেব না, তাঁেদর 
জn কমর্সnয্াস। িকnt aিধকাংশ মাnষi ei jান লােভর জn pstত নয়। যারা pstত নয় তােদর কাজ কের েযেত হেব। eখন 
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বলেত পাের েয, কাজ েতা সবাi করেছ। তখন বলা হয় েয, বািকরা েযভােব কাজ করেছ েসi ভােব কাজ করেল হেব না। কাজ 
করার সময় তােক আরo িতনেট িজিনষ পালন করেত হেব, pথম হল, ফেলর েকান আকা া করেব না, িdতীয়, ফল সব সময় 
ঈ ের সমপর্ণ করেব আর ততৃীয়, ঈ েরর তttেক জানার pেচ া সবর্kণ কের েযেত হেব। ei িতনেট িঠক মত কের েগেল আজ 
েহাক িকংবা কাল েহাক তার িঠক িঠক সnয্ােসর ভাব uদয় হেয় যােব। যখনi কাজ করেছ pথেমর িদেক ei কাজ করার েপছেন 
তার কতর্বয্ েবাধ থােক। 
 
 আমরা eর আেগo আেলাচনা কেরিছ েয সবাi সnয্াসী হেত পােরনা। তার পিরিsিত eমন হেত পাের েয সব িকছু 
েছেড়ছুেড় িদেয় ঈ েরর ধয্ান ধারণা করেত পােরনা। তার হয়েতা িকছু েভাগ বাসনা রেয় েগেছ। েসi বাসনায় েpিরত হেয় েস িবেয় 
কের সংসার েপেত বসল, eখন িবেয় কের েসেতা আর বuেক েছেড় িদেয় সnয্াসী হেত পারেব না, stীর ভরণ-েপাষেণর বয্বsা 
করেত হেব। ঠাkর ei িনেয় হাজরােক িতরsার করেছন। তখন তােক কাজ করেতi হেব, যতটkু কতর্বয্ ততটুk তােক কতর্বয্ 
পালন করেত হেব। িকnt তার মেধয্o ফেলর েকান আকা া থাকেব না। তার মােন েস চাকির কের যা মাiেন পাে  তার পুেরা 
টাকা িনেত বারণ করা হে  না, দশ হাজার টাকা যিদ মাiেন হয়, পুেরা দশ হাজার টাকাi েস gেণ gেণ েনেব, eক পয়সাo কম 
েনেব না। আিম eকটা সরকাির aিফেস চাকির করিছ, েসখােন আমার মাiেন হয়েতা পেনেরা হাজার টাকা। eখন আিম মেন করিছ 
আমার eত টাকা না হেলo চলেব। তাi বেল িক আিম পেনর হাজার টাকার বদেল দশ হাজার টাকা েনব আর বািক পাঁচ হাজার 
টাকা সরকারেক েফরত িদেয় আসব? গীতা েকাথাo ei কথা বলেছ না। দরকার হেল তুিম পুেরা টাকা কােজ লাগােব আর দরকার 
না হেল পুেরা টাকা গরীব dঃখীেদর েসবার জn দান কের দাo। েযটা বলা হে  তা হল, আমার pেমাশন হেব িক হেব না, আমার 
আরo মাiেন বাড়েব িক বাড়েব না, ei িনেয় েযন েতামার মেনর মেধয্ েকান রকেমর ছটফটািন না হয়। আিম মাiেন পাoয়ার 
জni েতা চাকির করিছ, বািড়েত বu বা া আেছ, িবধবা মা আেছ, আিম চাকির না করেল তােদর খাoয়া জুটেব না। eখন eমন 
ভােব েস কাজ করেব যােত তােক েবিশ জড়ােত না হয়। আর ঠাkরেক িগেয় pাণ খুেল বলা, েহ ঠাkর আমার মন pাণ েতামােতi 
আেছ, আিম সংসাের জিড়েয় পেড়িছ বেলi আমােক ei কাজ করেত হে । তখন ঠাkেরর কৃপা হেল eমন eক aবsা িতিন কের 
িদেত পােরন েয আপনােক আর কাজi করেত হল না। ঠাkর বলেছন – ঈ েরর pিত যিদ বয্াkলতা থােক তখন তাঁর কৃপা হেল 
হয়েতা েকu eেস তার সংসােরর দায়ীt িনেয় েনয়।  
 

গীতায় েকাথাo বলেছ না েয তিুম েতামার সংসারেক eেকবাের েছেড় িদেয় আমার ভজনা কর। েকননা পিরিsিত মাnষেক 
েয েকান জায়গায় িনেয় েযেত পাের, ei পিরিsিতেক েমেন িনেয় েতামােক েসi ভাব িনেয় কাজ কের েযেত হেব। eমন কাজ 
করেব যােত কােজ মন না েবিশ জিড়েয় যায়। িকnt েকান িকছু পাoয়ার জn েতামার ছটফটািনটা বn করেত হেব। যিদ েকান 
aিফেস েষাল ঘন্টা কাজ কের পঁিচশ হাজার টাকা মাiেন পাি , আেরক জায়গায় যিদ ছয় ঘন্টা কাজ কের পেনর হাজার টাকা 
পাoয়া যায়, eখন যিদ আমার মেন হয় পেনর হাজার টাকায় আমার চেল যােব, তাহেল আিম েষাল ঘন্টার চাকির েকন করেত যাব। 
আর যিদ সংসাের েতামার সিতয্ সিতয্i asিবধা হে  তাহেল ঠাkেরর কােছ pাথর্না কর, িতিনi েতামার কাজ কিমেয় েদেবন। ei 
কথা gেলা বলা হে  তােদর uেdে i যারা আধয্ািtক জীবনেক েবেছ িনেয়েছন, িকnt েকান eকটা পিরিsিতর কারেণ েফঁেস 
েগেছন। সnান হেয় যাoয়ার পর তার আধয্ািtক জীবেনর pিত আgহ eেসেছ বেল িক েস eখন সnানেক aনাথ আ েম িদেয় 
আসেব? কখনi েস ei কাজ করেত পােরনা। আেগ তার সnানেক মাnষ করেত হেব। তােক মাnষ করেত েগেল কাজ করেত হেব। 
eiবার কমর্েযাগ বলেছ তিুম কাজটা িকভােব করেব। কমর্েযােগ বলেব তুিম কাজ কের যা মাiেন পা  তােতi সnt  েথেক সৎ 
ভােব জীবন যাপন কর, আর ঠাkেরর নাম ধয্ান করেত থাক। eরপর আেs আেs ঠাkরi েতামােক েটেন েনেবন।  
 
 আসিk আেছ বেলi ei শরীর ধারণ করেত হেয়েছ, যার আসিk েনi েস জn েনেব িকেসর জn। জnাবার জn ajান 
দরকার, ajান থাকেল আসিk আসেব, আসিkর জni আমােদর ei শরীর ধারণ করেত হেয়েছ। সnয্াসীরo যিদ jান না হয় 
তােক আবার জn িনেত হেব। বাসনা েথেকi সংসার, সংসার যখন কের েফেলছ তখন েতামােক কাজ করেত হেব, িকnt ei সংসার 
েথেক েবেরােত হেল েতামার আসিkর বীজেক নাশ করেত হেব। আসিk নাশ হয় aনাসk কােজর মাধয্েম। েয কাজi আsক না 
েকন, ভগবান আমােক ei কাজ িদেয়েছন, ei কাজ েথেক আিম েকান ভােবi পালােত পািরনা, ei ভাব িনেয় েয কাজ করেছ েস 
িকnt আধয্ািtক েkেt aেনক u ঁচেুত যােব। ভগবান িদেয়েছন মােন, আমার েযমন কমর্ করা আেছ, েসi anসােরi eখন আমার 
ei পিরিsিত, eর বাiের েতা ভগবান িকছু েদেবন না। ei পিরিsিত েথেক যিদ পািলেয় যাi, আগামী জেn আবার ei পিরিsিত 
ei পিরেবশটাi ভগবান আমােক েদেবন। eকজন গায়ক eকটা ফাংশােন গান করিছল, গান করার পর সবাi আেরকবার 
আেরকবার কের েচিঁচেয় uেঠেছ। গায়ক আেরকবার গান করল, আবার সব ে াতারা আেরকবার আেরকবার কের েচঁিচেয় uেঠেছ। 
গায়ক আবার গান করল। eiভােব যখন kিড়বার হেয় েগেছ তখন গায়ক িবরk হেয় বলেছ – eকi গান কতবার আর গাiব। 
ে াতারা তখন েচঁিচেয় বলেছ যতkণ না তিুম গােনর sর তাল িঠক েরেখ গান করছ েতামােক েsজ েথেক নামেত েদoয়া হেব না। 
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eiখােনo যতkণ কমর্টােক িঠক িঠক ভােব না করা হে  ততkণ ঐ কমর্টাi আমার কােছ ঘেুর ঘুের আসেত থাকেব। eiটাi 
আমােদর শােstর মত, আর েকu মাnক না মাnক। েমাdা কথা হে  দায়ীt েথেক কখনi েকu পািলেয় বাঁচেত পারেব না।  
 
 আসিkর বয্াপাের আমরা যত কথাi বিল না েকন, eটা পির ার েয আসিk আেছ বেলi আমােদর জn হেয়েছ। ei 
েদহটা eখন চলেছ আসিk আেছ বেলi। eখন ei আসিk েথেক েবেরাবার uপায়টােক জানেত হেব। eর মেধয্ িকছু আেছন যাঁরা 
sামীজীর মত ei আসিkর করাল gাস েথেক েবিরেয় েগেছন, আর িকছু আেছন যাঁরা েবিরেয় যাবার জn লড়াi চািলেয় যাে ন। 
লড়াi করার েকৗশলটা হে  কমর্েযাগ। কমর্েযাগ বলেছ – pথম কথা তুিম ফেলর আকা া করেব না, িdতীয় ফল ঈ ের সমপর্ণ 
করেত হেব আর তৃতীয় ঈ েরর তেttর িচnন মনন সব সময় কের েযেত হেব। গীতার যা িকছু সব eর মেধয্i ঘুরেব। আমােদর 
যত শাst আেছ, uপিনষদ, েবদ, পুরান সব ei কিট িজিনেষর মেধয্i ঘরুেছ। ei েয সময্ক jােনর কথা বলা হেয়েছ, ei jান 
িকভােব পাoয়া েযেত পাের? তখন বলেছন – 
 

েযাগযেুkা িবশুdাtা িবিজতাtা িজেতিndয়ঃ। সবর্ভতূাtভতূাtা kবর্nিপ ন িলপয্েত।।৭।। 

 ei িবশুdাtা েযাগীরা েয েকান কাজi কrন না েকন, তাঁরা িকnt েকান কােজi িলp হন না। কারণ eঁরা সব সময় 
েযাগযুk হেয় থােকন, eখােন সnয্াসীেদর কথা বলা হে । আর eেঁদর মন eেকবাের িবশুdাtা, eখােন আtা বলেত আবার 
মনেক েবাঝাে , eেকবাের শুdিচt। িবিজতাtা, সংযতেদহ, eখােন আবার আtা বলেত েদহেক েবাঝাে । আtা বলেত সাধারণত 
আমরা বুিঝ ৈচতn, পরমাtা বা bhেক। িকnt eখােন আtােক িতনেট aেথর্ বয্বহার করা হে । িবশুdাtার আtা বলেত মনেক 
েবাঝাে , িবিজতাtার আtা বলেত েদহ আবার aেনক সময় আtা বলেত iিndয়েকo েবাঝােব। েকাথায় আtােক িক aেথর্ বয্বহার 
করা হে  আচােযর্র ভা  না হেল েবাঝা যােব না। eখােন েযাগীর চারিট gেণর কথা বলা হল – েযাগযুk, িনেজর আtােত সব 
সময় মনেক বিসেয় েরেখেছ, িবশুdাtা, মন eেকবাের শুd aবsায় চেল েগেছ, িবিজতাtা, সংযতেদহ, েদেহর সব িকছুর িনয়ntণ 
তার মুেঠার মেধয্, আিম কাজ ছাড়া বেস থাকেত পািরনা, আমার j ob sat i sf act i on  দরকার, ei ধরেণর বৃিt কখন oেঠ না, 
আর চতুথর্ হে  িজেতিndয়, iিndয়েক জয় কের েরেখেছ, eকটু গান শুিন, eকটু িটিভ েদিখ, eকটু আDা মাির, ei ধরেণর 
ছটফটািনর েকান লkণi তাঁর মেধয্ পিরলিkত হেব না। মন তাঁর eমন পিবt হেয় েগেছ, তাঁেক যিদ েকান কাজ করেত না েদoয়া 
হয় তােতo েস কাজ করবার জn সব সময় িনসিপস করেব না, আবার কাজ িদেলo িতিন িবরk হেবন না। সবর্ভূতাtভূতাtা, 
যখন েযাগীর মেধয্ ei চারেট gণ eেস যায় তখন েযাগী েদেখন ভগবান হে ন সবর্ভূেতর ভূতাtা। eiখােন েয আtার কথা বলা 
হল ei আtা হে ন েসi পরমাtা, িতিন হে ন সবর্ভূেতর আtsrপ। েযাগী েদেখন আমার মেধয্ েয আtা েসi আtাi আবার 
সবর্ভূেতর মেধয্ িবরািজত, সবার মেধয্ েসi eক পরমাtাi িবরাজ করেছন। যখন সবার মেধয্ েসi আtােকi দশর্ন কের েনয়, 
তখন িতিন কাজ করেলo তােত িলp হন না। তখন িতিন িকভােব কাজ কেরন, আর িকভােব িলp হন না? 
 

ৈনব িকি ৎ কেরামীিত যুেkা মেnত তttিবৎ। প n শNৃn sশৃn িজ n n গ n  sপn সn ।।৮।। 
pলপn িবসজৃn গhৃnুিnষিnিমnিপ। iিndয়াণীিndয়ােথর্ষু বতর্n iিত ধারয়n ।।৯।। 

 আমােদর শরীের, মেন, iিndেয় নানান রকেমর কাজ হেয়i চেলেছ। েদখা, েশানা, sশর্, াণ েনoয়া, খাoয়া, যাoয়া, 
ঘমুেনা, িনঃ াস gহণ, কথা বলা, মলমূtািদ তয্াগ, েচােখর পাতা েফলা iতয্ািদ যত কাজ েযgেলা ei দশিট iিndেয় িদেয় করা 
হে , ei সমs কােজ িযিন তttিবৎ, িযিন েযাগী িতিন েদেখন ৈনব িকি ৎ কেরামীিত, আিম egেলা িকছুi করিছ না। তেব েক 
করেছ? iিndয়াণীিndয়ােথর্ষু, iিndয় iিndেয়র িনজ িনজ িবষেয় pবৃt। আমার eকটা েপাষা kkর আেছ। kkরটােক িনেয় আিম রাsায় 
ঘরুিছ। kkরটা oখােন eকটা বল েদেখ গp  কের মুেখ কের ধের িনল, eেত আমার িকছiু হে  না। আিম d া rেপ েদখিছ 
kkরটা eকটা বলেক িগেয় ধরল। ei রকম যিদ পাঁচটা kkর থােক, eকটা kkর eকটা খরেগাশেক েদেখ েসিদেক েদৗেড় েগল, 
আেরকটা kkর eকটা েবড়ালেক েদেখ েদৗড় িদল ধরেত, আেরকটা kkর eকটা iঁdর েদেখ তােক তাড়া কের েগল। আমােদর 
iিndয় gেলা িঠক kkেরর মত। েচােখর িজিনষেক েচাখ িগেয় ধরল, কােনর িজিনষেক কান িগেয় ধরল। েযাগী েদেখন আমার iিndয় 
eটা শুনেত চলল, আমার iিndয় চলল eটা েদখেত, আিম িনিবর্কার। মােয়র dেটা বা া, তারা যমজ ভাi। মা আরামেস বেস 
েসলাi কের যাে , িকnt বা া dেটা িনেজর মত eকবার ei েখলনা আেরকবার ঐ েখলনােক িনেয় েখলা কের যাে । মা েদখেছ 
বা া dেটা েখলা করেছ, েদেখ আনn পাে । মা জােন, বা া dেটা আমার, বা ারা িনেজেদর মত েখলা কের যাে , আিম েকান 
েখলােত িলp নi, আিম আমার মত িনেজর কাজ কের যাি । িকnt েকান মা হয়েতা তার বnুর সােথ গl কের যাে  আর বা া 
dেটা েখলার মােঝ েচঁচােমিচ করেছ, বা ঝগড়া করেছ, তখন মা আDা মারােত বয্াঘাত হে  বেল হয়েতা বা ার গােল dেটা চড় 
েমের িদেয় িনেজ েচঁিচেয় বলেব – তখন েথেক jালাি স, শািnেত eকটু গl করেতo িদিব না। আমােদরo ei eকi aবsা, 
আমরাo iিndেয়র সব িকছুেত িনেজেক eকাt কের iিndেয়র কােজর মেধয্ িনেজেক জিড়েয় েফিল। ei কারেণ আমরা যত রকেমর 
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dঃখ যntণায় ক  পাi। িকnt িযিন jানী, jানী মােন িযিন েযাগযুk, মনেক, েদহেক iিndয়েক িনয়ntেণ েরেখেছন আর সবর্ভূেত েসi 
আtােকi েদেখন েয আtা তাঁর মেধয্o আেছন। eঁেদর েসi েবাধ আেছ েয আিম েকান িকছুi কিরনা।  
 
 েযাগীেদর ei aবsাটা, েয aবsায় তাঁরা েদেখন েয iিndয় iিndেয়র িনেজর িনেজর িবষেয়র pিত pবtৃ হেয় কাজ কের 
যাে , ei aবsাটা আমরা eকটু aভয্াস করেলi বুঝেত পারব। েচাখ বn কের, চুপচাপ িকছুkণ বেস েথেক ঘেরর মেধয্ যত শb 
হে , ঘেরর বাiের েথেক যত রকেমর শb আসেছ েসi শb gিলেক মন িদেয় লkয্ করেত হেব। ei শbgেলা মন শাn হoয়ার 
আেগo হেয় যাি ল, িকnt তখন আিম বুঝেত পারিছলাম না। eখন েযi মনেক শাn করেত শুr করলাম, তখন ঘেরর মেধয্ েয 
পাখাটা ঘুরিছল তার েয আoয়াজ েসটা আমার কােন আসিছল না, eখন েসi আoয়াজটা আমার কােন আসেছ, বাiের eকটা পািখ 
aনবরত েডেক যাি ল, আিম জানেতo পারিছলাম না, িকnt eখন আমার বেণিndয় সmpসািরত হেয় েসi পািখর ডােকর 
আoয়াজটােক িগেয় ধরেছ। আেগo বেণিndয় ধরিছল িকnt আিম বেণিndেয়র বয্াপাের সেচতন িছলাম না। সব কটা আoয়াজ 
পির ার আলাদা আলাদা ভােব েবাঝা যায়, আমার ে ািtিয়nd আলাদা, আিম আলাদা আর আoয়াজটা আলাদা, ei িতনেট s  
আলাদা মেন হেব। তেব eখন আিম আলাদা আর আমার iিndয়gেলা আলাদা আলাদা ভােব কাজ কের যাে  eটা েবাঝা যােব না, 
েকননা আিম আtjানী নi। egেলােক আমােদর েচ া কের আলাদা করেত হে , িকnt িযিন আtjানী, েযাগযুk তাঁেক আর 
আলাদা কের েচ া করেত হয় না। িতিন s  েদখেত পান েয তাঁর iিndয় gেলা িবষেয়র িদেক ধািবত হে , আর আিম egেলা 
েথেক আলাদা। eরপর বলেছন –  
 

bhণয্াধায় কমর্ািণ স ং তয্k ব্া কেরািত যঃ। িলপয্েত ন স পােপন পdপtিমবাmসা।।১০।। 

 পdপাতায় যত জলi পড়ুক না েকন, সব জলi ঝেড় যােব, পdপt েযমনকার েতমনi থাকেব। জল েযমন পdপাতােক 
িসk করেত পােরনা, িঠক েতমিন িযিন jানী পুrষ তাঁেক েকান কমর্ o পাপ িলp করেত পােরনা। পাপ বলেত eখােন ধমর্ o aধমর্ 
dেটােকi েবাঝাে । bhণয্াধায় কমর্ািণ, িযিন সব কমর্ ঠাkেরর uপর aপর্ণ কের িদেয়েছন িতিন িনঃস  হেয় যান, েকান িকছুi 
তাঁেক আর sশর্ করেত পােরনা। শুধু মুেখ সমপর্ণ করেলi ei িজিনষ হয় না। িঠক িঠক ঐ ভাব যখন আেস তখন সিতয্ সিতয্i 
বলেত পাের েহ ঠাkর েতামার কােছ আমার জn িকছুi চাi না, েতামার pিত ভিko চাiনা, আমার েমাko পযর্n চাiনা। আমার 
সব িকছুi েতামােক িদলাম, যিদ আমােক ভিk েদoয়ার থােক তুিম িনেজi েদেব, যিদ আমােক েমাk েদoয়ার থােক তাo তুিম 
িনেজi েদেব। যিদ হd ভিk বা েমাko চাi িকnt তার জn আমার েকান aিsরতা থাকেব না, আমার সময় হেল তুিম িনেজi 
আমােক েদেব। 
 

কােয়ন মনসা বdুয্া েকবৈলিরিndৈয়রিপ। েযািগনঃ কমর্ kবর্িn স ং তয্k ব্াtশুdেয়।।১১।। 

 িযিন েযাগী িতিনo কাজ কেরন, িকnt িতিন েসi কাজ তাঁর আtশুিdর জni কেরন। িকভােব কাজ কেরন? কােয়ন মনসা 
বুdয্া েকবৈলিরিndৈয়রিপ, েকবল মাt শরীর, iিndয়, মন o বুিd িদেয় ei কাজ gেলা কেরন। তাঁর সব কাজi মমt বিজর্ত, িতিন 
েয সকল কাজ কেরন তার মেধয্ আিম েবাধ থােক না। eকিট বা া যখন িহিজিবিজ িকছু ছিব আঁেক তখন েসi ছিবটােক িনেয়i 
তার কত uৎসাহ, eকবার মােক েদখােব, বাবােক েদখােব – দয্ােখা দয্ােখা আিম িক snর ছিব eঁেকিছ। বা া বয়েস সবাi ei 
রকমi থােক, বা ােদর পেk eটা েকান েদােষর িকছু নয়, িকnt বয়স হেয় েগেল ei িজিনষgেলা থােক না। িকnt সিতয্i িক বয়স 
হেল চেল যায়? egেলা বয়স হেলo যায়না, an ভােব ei মমt-ভাবটা pকাশ পায়। eকটা িকছু কাজ করার পর aধীর আgেহ 
বেস থািক ei কাজটােক েদেখ েলােকরা িক বলেছ। িকnt েযাগী যাঁরা তাঁরা শরীর, iিndয়, মন o বিুd িদেয় ফলাকা া রিহত হেয় 
কাজ কেরন, আর কােজর মেধয্ ei ধরেণর েকান মমt ভাব থােকনা। eটা আমার কাজ, আমার লােভর জn, আমার নাম-যেশর 
জn করিছ ei েবাধ তাঁর কখনi থােক না।  
 

যkুঃ কমর্ফলং তয্k ব্া শািnমােpািত ৈনি কীm । aযkুঃ কামকােরণ ফেল সেkা িনবধয্েত।।১২।। 

 েয েযাগী নয়, সাধারণ েলাক, সারা জগেত যােদর সংখয্াটাi েবিশ, eরা সবাi আসk হেয়i কমর্ কের, সবাi কমর্ফেল 
আসk, েকান eকটা i া, বাসনার সােথ যুk হেয়i eরা কমর্ কের, eরা কেমর্র পিরণিতেত আবd হেয় পেড়। িকnt িযিন েযাগী 
িতিন কমর্ফলং তয্kব্া, কমর্ফেল েকান আসিk েনi, সব ফল তয্াগ কের িদেয়েছন, eর পিরণিত হে  – শািnমােpািত ৈনি কীm , 
িতিন সব সময় eেকবাের আতয্িnক শািnেত aবsান কেরন। শািnটা িকেস হয়? শািnটােক eকটু িবে ষণ করা যাক।  
 

েকান eকটা পিরিsিত েথেক েয পিরমাণ আনn হেব েসটােক ‘ক’ ধরা যাক। আিম eকটা পািটর্েত যাব, যাoয়ার আেগ 
আমার জানা আেছ েয পািটর্েত িগেয় আমার আনni হেব, পািটর্েত িগেয় আমার েয আনn হেব েসটােক ধরিছ ‘ক’ পিরমাণ 
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আনn। িকnt আমরা সবাi, আমােদর যার েযমন মানিসক গঠণ েসi anসাের pতয্াশা কির েয আমার ei পিরমাণ আনn হেব, 
ei pতয্াশা যুk আনn েক ‘খ’ ধরা যাক। পািটর্েত যাবার পর বাsেব েয পিরমাণ আনnটা হে  েসটা ধারা হে  ‘গ’। মােন 
দাঁড়াল ‘ক’ হে  েয পিরমাণ আনn হবার কথা, আিম েয পিরমাণ আনn pতয্াশা করিছ েসটা হে  ‘খ’, আর ‘গ’ হে  বাsেব 
আনn যতটুk হে । eখন eর eকটা গাণিতক েযাগসূt হয়, ‘ক’ আর ‘গ’ eর েয সmকর্ তার ফল হে  – ক (-) খ=গ, ‘গ’ 
সব সময় হেব ‘ক’ িবেয়াগ ‘খ’। eখন ‘ক’ েথেক ‘গ’ eর পিরমাণ হয় েবিশ হেব aথবা ‘ক’ েথেক ‘গ’ eর পিরমাণ কম হেব। 
‘খ’ সব সময় েদখা যােব ‘ক’ আর ‘গ’ eর পিরমাণ েথেক েবিশ। েযমন iে কশান যখন েদoয়া হয় তার বয্াথার পিরমাপ যিদ 
করা যায় তাহেল েসi পিরমাপ সবার েkেt সমান হoয়ার কথা। িকnt eকজেনর কােছ যখন eকটা iে কশােনর িসির  িনেয় আসা 
হয় তখন েস েয পিরমাণ ভেয় আঁতেক oেঠ আর যখন iে কশান পুশ করা হয় তখন বাsিবক েয বয্াথা anভব হে , েদখা যায় 
েয পিরমাণ বয্াথা েস মেন কেরিছল েসi পিরমাণ বয্াথা তার হয়িন। eiখােন েদখা যাে  েয ‘ক’ মােন েয পিরমাণ বয্াথা হoয়ার 
কথা েসi তুলনায় ‘খ’ মােন আিম েয পিরমাণ বয্াথা কlনা কেরিছ েসটা ‘ক’ eর েথেক aেনক aেনক েবিশ। eiটাi সব সময় 
হেয় থােক। আর ‘গ’ মােন iে কশান েদoয়ার পর েয বয্াথাটা হেয়েছ েসটাo সব সময় আমার ভয়জেনািচত বয্াথা ‘খ’ eর েথেক 
aেনক কম। 
 
 eমন িক aথর্নীিতর েkেto ei eকi পdিতর pেয়াগ হেত েদখা যায়। ekিুণ যিদ eকটা gজব ছিড়েয় েদoয়া হয় েয 
আেমিরকা kেয়ত আkমণ করেত যাে , সে  সে  েতেলর দাম hh কের বাড়েত শুr করেব। আবার যিদ সিতয্ সিতয্i যুd হেয় 
যায় তখন আবার েতেলর দাম কেম যােব। aথর্নীিতর ei পdিতর uপর গেবষণা কের aেনেক ডkেরটo েপেয় েগেছ, িকnt eটা 
aিত সাধারণ িজিনষ। মেন কrন আগামীকাল কংেgস, িসিপeম আর তণৃমলূ বাংলাবn েডেক িদল। তার মােন আগামীকাল বাজাের 
েকান আনাজ, মাছ মাংস পাবনা। বাজাের পাব িক পাবনা, যাo পাoয়া যােব তার দামo aেনক েবিশ হেয় েযেত পাের ei েভেব 
সবাi তাড়াতািড় বাজাের িগেয় আগামীকােলর জn িকছু েকনাকাটা কের েনেব। িকnt বাsেব যখন বাজাের িগেয় েদখেছ েয যতটা 
দাম বাড়ার কথা েসi রকম বােড়িন আর যতটা িজিনষপt পাoয়া যােবনা ভাবা হেয়িছল িকnt বাজাের সব িকছুi pচরু আেছ। 
eখােনo েসi eকi ফরমলুা – বাজাের ‘ক’ পিরমাণ দাম বাড়ার কথা, আিম ভাবলাম ‘খ’ পিরমাণ দাম বাড়েত পাের, িকnt 
বাজাের িগেয় েদখিছ ‘গ’ পিরমাণ দাম েবেড়েছ। কlনার সােথ বাsেবর েকান েযাগ থােক না। বা া বয়েস যখন বাবা-মার সােথ 
pথম েTেন কের েকাথাo যাবার কথা হয় তখন বা ােদর মেন eত uেtজনা ৈতরী হয় েয কেয়ক িদন ধের আর ঘমু হেব না, েখেত 
পারেব না, সারাkণ িক িক করব ei িচnা আর বnুেদর বার বার বলেত থাকেব আিম েTেন কের েবড়ােত যাব। িকnt যখন েTেন 
েচেপ েযেত থাকেব তখন েসi uেtজনাটা কেম যায়, তখন ভােব েযমনিট েভেবিছলাম ততটা েসi রকম নয়। eখােনo েসi ‘ক’, 
‘খ’ আর ‘গ’ eর গািণিতক েখলা। েযটা হoয়ার কথা তার েথেক আমরা aেনক েবিশ কlনা কির। আর pকৃত পেk েযটা হে  
েসটা খারাপi েহাক আর ভােলাi েহাক, ‘খ’ eর েথেক aেনক কম।  
 
 ‘ক’ আর ‘গ’ eর িক সmকর্? েযটা হoয়ার কথা ‘গ’ মােন েযটা বাsেব হেয়েছ েসটা ‘ক’ eর েথেক হয় েবিশ হেব না 
হয়েতা কম হেব। ei ‘ক’(+)(-) ‘গ’= ‘ফ’(কমর্ফল)। ‘ক’ আর ‘গ’ eর েযাগ িবেয়াগ হেয় েযটা হেব েসটাi হে  কমর্ফল। 
আমার কমর্াnসােরi ei ‘ক’টা েবেড় ‘গ’ হেয় যােব নয়েতা কেম ‘গ’ হেয় যােব। আর ‘খ’টাi হে  ফলাসিk। আমার ফেল যত 
েবিশ আসিk থাকেব ‘খ’টা তত েবিশ হেব। iে কশােনর বয্াথার pিত যিদ েবিশ আসিk থােক তখন মেন হেব িক না িক হেত 
যাে । যিদ আমার খাoয়ার pিত pচN েলাভ থােক তখন িনমntণ বািড়েত েখেত যাoয়ার আেগ মেন হেব কত িকছুi না েখেত 
যাি । যাঁরা েযাগী তাঁর ei ‘খ’টােক pথেমi uিড়েয় েদন। েযাগীেদর কােছ ‘খ’ বেল িকছু থােকi না। েযাগী জােন eটা ‘ক’ 
হoয়ার কথা, িকnt েসটাo না হেত পাের, েযটা হেব েসটাi হে  ‘গ’, ‘গ’i হেব। যখন ‘ক’ আর ‘গ’ eর েযাগ িবেয়ােগর 
পিরণােম ‘ফ’ যখন pােসর িদেক থােক তখন েযাগী আনেn u িসত হন না, িতিন জােনন eটা আমার কমর্ফল, যখন মাiনাস ‘ফ’ 
হেয় যায় েযাগী আবার েভে  পেড়ন না, তখনo েদেখন েয eটা আমার কমর্ফল। িকnt আমরা ‘ক’টােকo েদিখনা, আমরা সব সময় 
মাপিছ ‘খ’টােক ধের িনেয়, আর আমােদর েkেt ‘গ’ সব সময় ‘খ’ eর েথেক কম থাকেব। যখন মাiেন বাড়ার কথা চেল তখন 
আিম ভাবিছ আমার d’হাজার টাকার মত মাiেন বাড়েব। িকnt যখন মাiেন বাড়ান হল তখন েদখিছ সাতশ টাকা বাড়ার জায়গায় 
পাঁচশ টাকা েবেড়েছ, sাভািবক ভােবi তখন মনেক হতাশা gাস কের েনেব।  
 

পুেরা গীতার িশkা হে  ei ‘খ’ টােক েতামার মাথা েথেক নামােত হেব। আর ‘ক’ আর ‘গ’ কখনi িমলেব না, কারণ 
েযাগ িবেয়ােগ েযটা ‘ফ’ দাঁড়াে , তার জn। ei ‘ফ’ েযটা আেছ েসটােক তুিম েবাঝার েচ া কর, েতামার িনেজরi কমর্ফেলর 
জn ‘ক’ আর ‘গ’ eর েযাগ বা িবেয়ােগর জn ‘ফ’ হে । েসiজn গীতা বলেছ যিদ েতামার আনn আেস তাহেল েবিশ uৎফুl 
হেয়া না, dঃখ-ক  যিদ আেস তাহেল কাnাকািট করেত েযo না। কারণ ‘ক’ ‘ক’i থােক। পুেরা আধয্ািtক সাধনার তtt হল 
eiটাi – ‘ক’, ‘খ’ আর ‘গ’। আর ‘খ’ সব সময় ‘ক’ আর ‘গ’ eর েথেক েবিশ হেব।  
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 আধুিনক ময্ােনজেমন্ট িবjােন ei িজিনষটাi হয়। মাiেন বাড়া, pেমাশন হoয়া, মােকর্ট েসল েবিশ কম হoয়া সবটাi 
ei ফরমুলা anযায়ী হয়। েসiজn সাধারণ মাnেষর েkেt যিদ ভয় েদিখেয় রাখা যায়, তারপের েদেখ যতটা ভয় পাoয়ার কথা 
েসi রকম িকছুi হে  না, তােত পের েস eকটু িরিলফ পায়। যিদ েছেল েমেয়েক বেল – েতামােক ছাড়া আিম বাঁচব না। তারপর 
েমেয়টা েছেলেক েছেড় চেল েগল, তারপর েদখেছ েছেলটা িদিবয্ েবেঁচ আেছ। কারণ বাsেব েযটা হoয়ার েসটা সব সময় কম হেব। 
েসiজn সাধারণ মাnেষর eকটু ক  হoয়া aেনক ম েলর। কারণ যখন ক  হoয়ার সmবনা থােক তখন মেন কের িবরাট ক  
আসেছ, বাsেব িগেয় যখন েদেখ ক টা কম হে  তখন েসi আবার aেনক sিs anভব কের। িকnt েযাগীেদর েkেt ei ধরেণর 
েকান সমsাi হয় না। তারপর ভগবান বলেছন –  
 

সবর্কমর্ািণ মনসা সংnsােs sখং বশী। নবdাের পেুর েদহী ৈনব kবর্n কারয়n ।।১৩।। 

 আমরা ei বািড়েত বেস আিছ, ei বািড়েত িক হে , না হে , তােত আমােদর িকছুi আেস যায় না। ei বািড়র েকান 
নদর্মা িদেয় িক জল যাে , েকান ঘের আেলা jলেছ িক jলেছ না, েকান ঘেরর দরজা বn, েকান ঘেরর জানলা েখালা ei িনেয় 
আমােদর eখােন কাrর মাথা বয্াথা েনi। িঠক েতমিন িযিন পাkা সnয্াসী িতিন মেন কেরন – ei েয তাঁর শরীর, ei শরীরটা 
নয়িট দরজা িবিশ , েচাখ, কান, নাক iতয্ািদ। ei শরীরটা েযন eকটা শহর, ei শহেরর িতিন eকজন বািসnা। আমােদর মত 
সাধারণ মাnষ মেন কির, eখন আিম েচয়াের বেস আিছ, েকu বলেব আিম মািটেত বেস আিছ, েকu বলেব আিম িবছানায় শুেয় 
আিছ। িকnt িযিন jানী িতিন আেরক ধাপ eিগেয় যান। িতিন মেন করেবন না েয আিম েচয়াের বেস আিছ বা আিম ei বািড়েত 
বাস কির, িতিন মেন কেরন আিম ei েদেহ বেস আিছ। aথর্াৎ আমরা ei েদহটােক মেন কির আিম, িকnt jানী আtা বা 
জীবাtােক মেন কেরন ‘আিম’। আিম ei েচয়াের বেস আিছ, ei েচয়ারটা েভে  েগেল আিম িক আর করব, আেরকটা েচয়ার 
িনেয় আসব। েযাগীo িঠক জােন েয, আমার ei শরীরটা নাশ হেয় েগল, আিম আেরকটা শরীের চেল যাব। েসiজn মতুৃয্ বা জীবন 
eঁেদর েকান ভােবi sশর্ করেত পােরনা। কারণ eনারা সবর্কমর্ািণ মনসা সংnsােs sখং বশী, িবেবক বুিdর dারা যত রকেমর 
কমর্ আেছ, িনতয্, ৈনিমিtক, কাময্ o িনিষd, সমs কমর্ তয্াগ কের িজেতিndয় হেয় আtা ছাড়া আর েকান বাiেরর িজিনেষর েথেক 
sখ anভব কেরন না, তখন তাঁর ei শরীর থাকেলi বা আর শরীর না থাকেলo িকছু যায় আেস না। 
 

ন কতৃর্tং ন কমর্ািণ েলাকs সজৃিত pভঃু। ন কমর্ফলসংেযাগং sভাবst pবতর্েত।।১৪।। 

 িযিন আমার ei েদেহর মেধয্ আtা rেপ আেছন, িতিন আমার মেধয্ েকান কতৃর্t সৃি  কেরন না, আিম করিছ ei 
েবাধটা আtা আমােদর েদননা। ন কমর্ািণ, নানান রকেমর েয কমর্সৃি  তার কথা বলা হে , কমর্ সৃি র aথর্ হে  েযটা িদেয় েভাগ 
হয়। েযমন, মাnষ বািড়, গািড় িকনেছ, egেলা কখনi pভু সৃি  কেরন না। আবার কতর্া আর কমর্ ei dেটােকo িতিন সংযুk কের 
েদন না। আিম rিট খাি , ei আিম েবাধ আtা েদননা, rিটo আtা সৃি  কেরন না, আর আমার আর rিটর েয সংেযাগ হে  
eটাo আtা ঘটান না। িতিন িনিবর্কার। সাধারণ মাnষ বেল, সব ভগবানi কিরেয় িদে ন, তাঁর i ােতi সব িকছু হে । সাধারণ 
েলােকেদর জn িঠকi আেছ। িকnt বাsেব কতর্া, কমর্ egেলার েকানটার সে  আtার েকান সmকর্ েনi। pকৃিতi সব করেছ, ei 
তttটা গীতার খুব grtপূণর্ আর eটাi গীতার মূল দশর্ন। sভাবst pবতর্েত, sভাব হে  pকৃিত, বলেছন pকিৃত pকৃিতর িনেজর 
মত চলেছ। েখেত বেসিছ, হাত িনেজ েথেকi খাবােরর িদেক যাে , খাবার মেুখর িদেক যাে , egেলা সবi pকৃিত করেছ, আtা 
eখােন িনিবর্কার। েযমন আমরা eখােন যা িকছু করিছ eর সােথ মনেমাহন িসংeর েকান সmকর্ েনi, িঠক েতমিন আtা িযিন 
আেছন, তাঁর সােথ egেলার েকান সmকর্ েনi। িকnt মনেমাহন িসং আেছন বেলi ei েদশটা চলেছ, েদশ চলেছ বেল আমােদর 
eখােন ei কাজ gেলাo চলেছ। েসi রকম ei েদেহর মেধয্ আtা আেছন বেলi েদহটা চলেছ, িকnt সmকর্ েকান ভােবi েনi। 
আtার আর িকেসর সে  সmকর্ েনi? 
 

নাদেt কsিচৎ পাপং ন ৈচব sকতৃং িবভঃু। ajােননাবৃতং jানং েতন মhুিn জnবঃ।।১৫।। 

 আtা িযিন, িতিন আমােদর েকান পাপo gহণ কেরন না আর েকান পূণয্o gহণ কেরন না। ajােননাবতৃং jানং, 
আমােদর েয বাsব jান েসটা ajােনর dারা আবৃত হেয় আেছ। ei ajান আমােদর বাsব jানেক আবতৃ কের েরেখেছ বেল 
আমরা েমাহgs হেয় আিছ, তাi আমরা মেন কির ভগবান eটা করেছন, ভগবান eটা করাে ন, ভগবান sখ িদে ন ভগবান ক  
িদে ন। তেব pথেমর িদেক ভগবানi সব করেছন, করাে ন ei িব াসেক ধের েরেখ eেগােত হয়, eেগােত eেগােত যত 
ajােনর আবরণ সরেত থােক তখন েদেখ েয ভগবান িকছুi করেছন না। কথামেৃত ঠাkর ei িজিনষটােকi তেttর dারা বলেছন 
না, িতিন িনেজর uপলিb েথেক বলেছন, আিম সব েদখেত পাি  egেলা েকান িকছুi নয়। ei ধরেণর jান যখন হেয় যায়, মােন 
সব িকছু pকৃিত তার sভােব কের যাে , তখন িক হয়? 
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jােনন ত ুতদjানং েযষাং নািশতমাtনঃ। েতষামািদতয্বj jানং pকাশয়িত তৎপরm ।।১৬।। 

 ei jােনর dারা যার aনািদ ajান িবন  হেয় েগেছ তার কােছ ei পুেরা বয্াপারটা িদেনর আেলার মত পির ার হেয় 
যায়, রািtর aবসােন যখন েভােরর পূব আকােশ সূেযর্াদেয়র সােথ আেলা psুিটত হয় রািtর anকােরর সমs কািলমা সের যায় 
তখন েযমন সব িকছু পির ার েদখা যায়, ei jােনর uেnেষর সােথ সােথi তার সমs ajান dরীভতূ হেয় আtার বয্াপাের সব 
িকছু পির ার হেয় যায়। আtার সব িকছু বয্াপার যখন পির ার হেয় যায় তখন িক হয়? 
 

তদ্ বdুয়sদাtানsিn াsৎপরায়ণাঃ। গ nয্পুনরাবিৃtং jানিনধূর্তকlষাঃ।।১৭।। 

 যাঁরা aকlষঃ, মােন jােনর dারা যােদর সমs পাপ িবন  হেয় েগেছ, eঁেদর আর ন পুনরাবৃিtং, আর eঁেদর কখন জn 
হয় না। eর uপের তাঁর মেধয্ আবার চারেট িবেশষ লkণ েদখা যায় – তদ্ বুিd, তৎ মােন ঈ র, ঈ েরর তtt, পরামাথর্ তtt েথেক 
তাঁর বুিd আর কখনi  হয় না, মােন তাঁর বুিdেত eকমাt িতিনi আেছন, িতিন ছাড়া আর িকছুi েনi। তদাtানঃ, যাঁর ei 
েবাধ হেয় েগেছ েয িতিনi, েসi ভগবানi আমার আtা। তিn ঃ, িযিন সব কেমর্ সnয্াস িনেয় িনেয়েছন, মােন েকান কেমর্ তাঁর 
েকান sৃহা েনi আর পুেরাপুির bhjােন aবsান করেছন। তৎপরায়ণাঃ, িতিন সব সময় আtjােনর িচnেন মনটােক লীন কের 
েরেখেছন, তাঁর যত আনn েসi bh েথেকi sুিরত হেত থােক। ঈ রেকিndক জীবন যাঁর তার ei চারেট gণ eেস যায়। তার 
মােন তাঁর কমর্, বুিd, আtা আর তার ফল, ei চারেট িজিনষেক eখােন বলা হেয়েছ, আর সবটাi তৎ ei শb িদেয় বলা হেয়েছ, 
তদ্ বুিd, তদাtানঃ, তিn ঃ আর তৎপরায়ণঃ। িযিন মহাপুrষ, িযিন bhjানী তাঁেক আমরা িকভােব িচনেত পারব? ei চারেট 
িজিনষ িদেয়i েবাঝা যােব। িতিন ঈ র ছাড়া an েকান কথা বলেবন না, কারণ িতিন তদ্ বুিd, আমার stী, আমার পুt, আমার বািড় 
ei েবাধ তাঁর থাকেব না, কারণ িতিন তদাtানঃ, তাঁর মন সব সময় ঈ েরর সে  যুk। েকান কাজ কেমর্ sৃহা থাকেব না, 
আমােক ভাষণ িদেত হেব, আমােক pবn িলখেত হেব েকান কােজi তাঁর েকান sৃহা থাকেব না, যতটুk pেয়াজন হেব, কাrর 
ম েলর জn হয়েতা িকছু কের িদেলন, eর েবিশ েকান িকছুেত িনেজেক জড়ােবন না। আর িতিন েয আনn anভব কেরন েসটা 
ভােলামn খাoয়া দাoয়া কের, গান-বাজনা শুেন, েলকচার শুেন, িবিভn তীেথর্, িবিভn আ েম ঘুের েবড়ান েথেক তাঁর আনnটা 
আেসনা, eকমাt ঈ র িচnেনi তাঁর সব আনn, ঈ রi তাঁর আনেnর uৎস। egেলা েগল eকজন bhjানীর েভতেরর বয্াপার, 
িকnt তাঁর বাiেররটা িক রকম? 
 

িবদয্ািবনয়সmেn bাhেণ গিব হিsিন। শুিন ৈচব পােক চ পিNতাঃ সমদিশর্নঃ।।১৮।। 

 ei ধরেণর যাঁরা পিNত, মােন bhjানীরা, ei জগেত যাবতীয় যা িকছু আেছ সব িকছুেতi িতিন সমদশর্ী, সম ভােব 
দশর্ন কেরন। িযিন bাhণ, যাঁর মেধয্ িবদয্া আেছ, িবনয় আেছ, bাhণ হে ন ে , েসi ে র মেধয্ আবার যাঁর িবদয্া আেছ, শুধু 
শাst পড়া পিNতi নয়, তাঁর মেধয্ আবার িবনয় আেছ, ei bাhণi হে ন ে , eঁর মেধয্ িতিন ঈ রেকi েদেখন। শুধু ei ে  
bাhেণর মেধয্i েয িতিন ঈ রেক েদখেছন তা নয়, গিব, পশুেদর মেধয্ সব েথেক uপকারী পশু হে  গr, তার মেধয্o িতিন 
ঈ রেক েদখেছন। আবার হিsিন, হািত হে  রেজাgেণর pতীক আর গr হে  সttgেণর pতীক, শুধু সttgণীর মেধয্i েয ঈ রেক 
েদখেছন তা নয়, েয রেজাgণী তাঁর মেধয্o েসi eকi ঈ রেক েদখেছন।  
 
 শুিন ৈচব পােক চ, kkর আর চNাল সব িকছুেত েদেখন িতিনi আেছন, িতিন ছাড়া আর িকছুi েনi। ে তম bাhেণর 
মেধয্ েয ভগবান িবরাজ করেছন, আর সব েথেক িনকৃ  বেল যার পিরচয় েসi চNাল আর kkর, েশয়ােলর মেধয্o িতিন েদখেছন 
েসi eকi ভগবান িবরাজ কের আেছন। আবার পশুর িদক িদেয় গr হে  সেবর্াৎকৃ , েসi গrর মেধয্o েয ভগবান, হািতেতo 
েসi ভগবান আবার kkেরর মেধয্o েসi ভগবান। সমg pাণী জগৎ আেছ তােত ভগবান ছাড়া আর িকছু েনi। তttjানী িযিন িতিন 
েকাথাo িকছু েভদ বুিd রােখন না, সব pাণীর মেধয্ েসi ঈ রেকi েদখেত পাে ন বেল িতিন সমদশর্ী হেয় যান। 
 aেনেক আপিt utাপন কের বেল েয, শােst বেলেছ েয চNালেদর কখনi ে  বলেত েনi। িকnt আচাযর্ eখােন পির ার 
বলেছন – eখােন তাঁর েkেt আর েকান িকছুর কথা চলেব না, িতিন eত u  aবsােত েপৗঁেছ েগেছন েসখােন তাঁর কােছ আর 
শােstর েকান িকছুi চলেব না, সব িকছুর পাের চেল েগেছন। তারপর eকিট aতয্n মলূয্বান ে ােক ভগবান বলেছন – 
 

iৈহব ৈতিজর্তঃ সেগর্া েযষাং সােময্ িsতং মনঃ। িনেদর্াষং িহ সমং bh তsাদ্  bhিণ েত িsতাঃ।।১৯।। 

 ei ে াকিট জীবনমুিkেক িনেয় বলা হে । ei ে াক েথেকi িহnd ধমর্ anাn ধমর্ েথেক আলাদা হেয় যায়। িহnd ধমর্ 
ছাড়া আর বািক যত ধমর্ আেছ, eমনিক েবৗdধমর্েকo eর মেধয্ ধরা হয়, সব ধেমর্ মাnষ না মরা পযর্n েসi ধেমর্র aিnম লkয্েক 
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লাভ করেত পারেব না। েযমন ীsান ধেমর্ েয েহেভেনর কথা বলা হয়, iসলাম ধেমর্ েয জnৎeর কথা বলা হয়, মতৃযু্ না হoয়া 
পযর্n েকu ei েহেভন বা জnৎ পােব না। বেল কাশীেত মরেল মিুk হয়, িকnt কাশীেতo আেগ মরেত হেব, না মরা পযর্n আমার 
মিুk হেব না। িকnt আমােদর শােst তা বলেছ না, আমােদর শাst বলেছ eiখােন, ei জীবন থাকেত থাকেতi েতামােক মিুk েপেত 
হেব। েবলুড় মেঠ জীিবত aবsােতi মিুk েপেয় েযেত পারেব, িকnt কাশীেত আেগ মরেত হেব তেব িগেয় মিুk হেব।  
 
 eখােন বলা হে  – iৈহব ৈতিজর্তঃ সেগর্া, ei জীবেনi েবঁেচ থাকেত থাকেতi আমােক সব িকছুেক জয় কের িনেত 
হেব। িকভােব? েযষাং সােময্ িsতং মনঃ, যিদ আমার মন সাময্ aবsােত চেল যায়। সাময্ মােন, রাগ-েdষ, েশাক-েমাহ, শীত-u , 
ei ধরেণর েকান িকছুেত মন আর চ ল হে  না। েকi eকটু ভােলাবাসল তােতi গেল েগলাম, েকu pশংসা করল আমার বুক 
ফুেল েগল, পর মhুেতর্i েকu গালাগাল িদল আিম চুপেস েগলাম, তার মােন আমার মন eখন ei সাময্ ভাব েথেক েকািট েকািট 
মাiল দূের aবsান করেছ। িকnt আমার মন যখন সমুেdর মত িবশাল হেয় েগল, তখন কত নদী, খাল, নালা িদেয় pবািহত হয় 
কত রকেমর জল সমুেd eেস িমশেছ তােত সমুেdর িকছুi আসেব যােব না। সমুেdর মত যখন মন িবশাল হেয় যায় তখন তার 
মেন সাময্ aবsা eেস েগল। সাময্ aবsা eেস যাoয়া মােন েস জীবনমুk হেয় েগল, সেবর্া  aবsায় েস eখন েপৗঁেছ েগেছ।   
 
 িনেদর্াষং িহ সমং bh তsাদ্  bhিণ েত িsতাঃ, ei রকম aবsায় েস যখন বুেঝ েগেছ েয, কাrর েকান েদাষ gণ তার 
মনেক চ ল করেত পারেব না, বাiেরর েকান িকছুেতi মন আর চ ল হে  না, তখন েস bh ভােবi aবিsত হেয় েগল। eখন 
আর েকান িকছুi তােক িবচিলত করেত পারেব না।  িবষম ভাবনা তােক আর ছুেঁত পােরনা, েসiজn েস সমদশর্ী হেয় যায়। িযিন 
bhjানী িতিনi pকৃত সমদশর্ী। সমদশর্ী হেয় েগেল েকান ধরেণর পাপ বা পণূয্ তােক sশর্ করেত পারেব না। যখন ei েবাধ হেয় 
যায় েয, আtা িযিন, bh িযিন িতিন হে ন িনেদর্াষ, আর সমং, সব সময় সমান, তখন ei ধরেণর ঋিষেদর িক হয়? 
 

ন phে ৎ িpয়ং pাপয্ েনািdেজৎ pাপয্ চািpয়m । িsরবিুdরসংমেূঢ়া bhিবদ্  bhিণ িsতঃ।।২০।। 

 িpয় বst েথেকo িতিন আর uৎফুl হন না, আবার aিpয় বst েথেকo তাঁর মন িবkbু হয় না। আমােদর িক হয়? আমরা 
kেণ তু  kেণ r । যিদ কাuেক বলা হয় আপনার মত আর েকu েনi, তােতi খুব তু , আর যিদ বেল েদন, আপনার মত 
আেরকজনেক েদেখিছলাম, তােতi হেয় যােব, িনnা আর করেত হেব না। িকnt জীবনমুk kেণ তু  kেণ r  হেয় যান না, মহা 
aিpয়o যিদ িকছু হেয় যায় তােতo eনারা িবরk হন না, আবার মহা িpয় িকছু হেয় েগেলo তাঁরা লািফেয় oেঠন না। eনােদর 
েkেt ‘খ’ eর বয্াপারটা eকবাের uেড় েগেছ।  
 
 আমার হােত যিদ যd dিট টাকা েদয়, তারপর মধুo িদল dিট টাকা, আমার হােত eখন চারিট টাকা আেছ, diেয় diেয় 
চার, সহজ িহসাব। eখােন আমার aবাক হoয়ার িকছুi েনi। িকnt চারিট টাকার বদেল যিদ েদিখ আমার হােত পাঁচিট টাকা বা 
িতনিট টাকা তখনi আিম aবাক হেয় যাব। ei জগৎটা িঠক তাi। যখন পাঁচ টাকা েদখিছ তখন aবাক হেয় আনেn লািফেয় 
uঠিছ, আর যখন িতন টাকা েদখিছ তখন হতাশ হেয় েভে  পড়িছ। িকnt যখন আমরা ‘ক’ আর ‘গ’ eর েযাগ িবেয়ােগর বয্াপারটা 
েজেন যাব তখন বুেঝ যাব েয eটা কমর্ফেলর জni হে , তখন হতাশo হেবা না আবার আনেn লািফেয়o uঠব না। আধয্ািtক 
জীবেন শুধু দরকার ei েবাধটােক িনেয় আসা। ‘ক’ েযটা হoয়ার কথা, ‘খ’ েযটা আিম কlনা কের িনি , ei কlনাটােক বn 
করেত হেব, ‘গ’ েযটা বাsেব হে  আর েযটা কখনi ‘ক’ eর সে  িমলেব না, েস জােন ‘ক’ আর ‘গ’ eর েযাগ িবেয়ােগ েযটা 
েসটাi আমার কমর্ফল। েসiজn তখন তারঁ িক হয়? তখন েস িsরবিুdরসংমেূঢ়া, তাঁর বুিd িsর হেয় যায়, েমাহ শূn হেয় যায়, তাঁর 
আর মন চ ল হয় না। bhিবদ্  bhিণ িsতঃ, eঁরাi হে ন bhিবদ্ , মােন bেhর srপ িতিন েজেন েগেছন, আর bেhi িতিন বাস 
কেরন। eনােদর আচরণটা িক রকম? বলেছন – 
 

বাhsেশর্ষব্সkাtা িবnতয্াtিন যৎ sখm । স bhেযাগযkুাtা sখমkয়ম েুত।।২১।। 

 eনারা bhেযােগ সবর্দা যুk বেল akয় sখ পান কেরন। িকভােব? বাhsেশর্ষব্সkাtা, eখােন ei আtার aথর্ হে  
anঃকরণ (মন, বুিd, িচt o aহ ার), eনােদর anঃকরণ বাiেরর জগেতর যাবতীয় যা িকছু হে  েসi সব বয্াপাের পুেরা aসk। 
ভােলা-মn যা িকছু হে  egেলা জাগিতক েলােকেদর জn, egেলা eনােদর জn িকছুi নয়। eঁেদর যা িকছু আনn, sখ সব 
েভতর েথেকi হে , বাiের েকান িজিনষ েথেকi তাঁর মেন েকান ধরেণর িkয়া-িবিkয়া হেব না। বাiেরর iিndয় sেখর িদেক 
eনােদর মন যায় না। িকnt egেলা েয শুধু bhjানীেদর জn তা নয়, যারা সাধারণ মাnষ তােদরেকo eখােন aজুর্েনর মাধয্েম  
বলা হে  –  
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েয িহ সংsশর্জা েভাগা dঃখেযানয় eব েত। আদয্nবnঃ েকৗেnয় ন েতষ ুরমেত বধুঃ।।২২।। 

 iিndেয়র সংsেশর্ েয ধরেণর sখ হে  আসেল eiটাi হে  dঃখেযািন, eiটাi dঃেখর জnsান। আিম যিদ কাrর িদেক 
দিৃ  িদেয় আনn পাi, ei আনnটা আমার েচাখ আর তার েচহারা ei dেটার িমলেন হে , ei িমলনটােক eখােন বলেছন 
সংsশর্। েস বুঝেত পারেছ না েয আমার েচাখটা িগেয় তার েচহারােক sশর্ করল, আর আিমo আনn পাি । ei ধরেণর sশর্ 
জিনত যত sেখর জn হে  eর সবটাi হে  dঃখেযািন। শুধু েচােখর নয়, হােতর, কােনর, নােকর, িজhার েয েকান iিndেয়র sশর্ 
জিনত েয sখ হে , বুঝেত হেব ei sখটাi dঃেখর জn েদেব। সব ধরেণর sশর্i sেখর জn িদে , আসেল িকnt েস dঃেখর 
জননী। আদয্nবnঃ, ei sেখর আিদ আেছ an আেছ, জn হেয়েছ, েতামােক েদেখ আমার sখ হল, েতামার েচহারা যখন সের 
যােব তখন আমার dঃখ হেব, sেখর an হেয় েগল। ন েতষু রমেত বুধঃ, যারা বুিdমান েলাক তাঁরা ei ধরেণর sেখ কখনi রমণ 
কেরন না। েয sখ ei মhুেতর্ জnাল আবার ei মhুেতর্i মের যােব, েসi sেখর েপছেন বুিdমানরা েদৗড়ােবন না। েকন যােবন না? 
কারণ তাঁরা ভােলা কের বুেঝ েগেছন egেলা হে  dঃখেযািন। েকu যিদ বেল েতামার সােথ কথা বেল িক ভােলা েয লােগ, iে  
কের ঘন্টার পর ঘন্টা েতামার সােথ কথা বেল যাi, তােক বেল িদেত হেব – ভাi তুিম েতামার িবপদ েডেক আনছ িকnt, সাবধান 
হেয় যাo। কালেকi যখন েতামার সােথ কথা বলেব না তখন েতামার dঃখ হেব। ei জগেত যাবতীয় যা িকছু sখ সবi sশর্ 
জিনত sখ, sশর্ মােন, আমােদর যত রকেমর iিndয় আেছ েসi iিndেয়র সােথ িবষেয়র সংsশর্। আচাযর্ শ র ei sখেক খুব 
িনি ত কের েজার িদেয় বলেছন – ei সংসাের sেখর কথা েছেড় দাo, sেখর েয eকটা গn থাকেব েসi গnটkুর েলশ মাt 
েনi। বুিdমান যাঁরা তাঁরা iিndেয়র সংsশর্ জিনত sেখর পিরণিত ভােলা কের বুেঝ িগেয় eেত আর রমণ কেরন না। শ রাচাযর্ 
বলেছন, eেত কারা রমণ কের? পশু pবৃিtর যারা তারাi রমণ কের, পশুরা েযমন iিndয় েভােগ আনn পায়, aতয্n মখুর্ যারা 
তারাo পশুেদর মত েভােগ আনn পায়। বতর্মান যুেগ ei েভাগবাদ মাnষেক gাস কের েফলেছ, eরা aতয্n মুেখর্র মত েভােগর 
মেধয্i ডুেব আেছ। যখন dঃেখর জn হে  তখন হয় আtহতয্া করেছ নয়েতা eকজন আেরকজনেক খুন করেছ, আজেক িবেয় 
করেছ কালেক িডেভাসর্ িদেয় িদে । eiটাi জগৎ, aথচ কেয়ক বছর আেগo সমােজর eত বােজ aবsা িছল না। eরপর বলেছন 
েযাগী িকভােব হoয়া যায় – 
 

শেkাতীৈহব যঃ েসাঢ়ুং pাক্ শরীরিবেমাkাণাৎ। কামেkােধাdবং েবগং স যkুঃ স sখী নরঃ।।২৩।। 

 ei জীবেনi িযিন aতুয্g কাম, বাসনা আর েkােধর েবগেক জয় কের িনেয়েছন eনারাi িঠক িঠক েযাগী, আর eনারাi 
িঠক িঠক sখী পুrষ। আর বলেছন – 
 

েযাহnঃsেখাহnরারামsথাnেজর্য্ািতেরব যঃ। স েযাগী bhিনবর্াণং bhভেূতাহিধগ িত।।২৪।। 

 যঃ anঃ sখঃ, িযিন িনেজর anের আtােতi sখ পান। িকভােব sখ পান? anঃ আরামঃ, েযাগী েভতেরi আtার সােথ 
রমণ কেরন, বাiেরর জগেতর সােথ তার েকান েযাগ েনi। anঃ েজয্ািতঃ eব চ, েযাগী anেরi েজয্ািত েদেখন, িতিন িনেজেকo 
েজয্ািতsrপ েদেখন। eরঁাi জীিবত aবsায় েমাk লাভ কের পরম bhানn লাভ কেরন। মতৃযু্র পের েয েমাk পায় তা নয়, জীিবত 
aবsােতi eনারা েমাk লাভ কেরন।  
 
 লভেn bhিনবর্াণমষৃয়ঃ kীণকlষাঃ। িছnৈdধা যতাtানঃ সবর্ভতূিহেত রতাঃ।।২৫।। 

 kীণকlষাঃ, যাঁেদর সমs পাপ kয় হেয় েগেছ, ei ধরেণর ঋিষরাi bhিনবর্াণ লাভ কেরন। িছnৈdধা, ভগবানেক িনেয় 
যত রকেমর সংশয় থাকেত পাের সব সংশয় পির ার হেয় েগেছ, যতাtানঃ, িজেতিndয় হেয় েগেছন। তার েথেকo বড় হে  িতিন 
সবর্ভূেত িহেত রতাঃ, eiিট হে  সব েথেক grtপণূর্ লkণ। সবর্ভূেত িহেত রতাঃ, ei কথাটা গীতােত aেনকবার আেস। ei 
ধরেণর ঋিষরা সবর্দা সবারi ম েলর জn pয়াস হন, িকেস জীেবর ম ল হেব, িকেস জগেতর িহত হেব েসi েচ া কের যান। 
ঠাkর বলেছন – শুধু িনেজর সnানেক ভােলাবাসার নাম মায়া আর সবারi সnানেক ভােলাবাস হে  দয়া। সবর্ভূেত িহেত রতাঃ, 
মােন শুধু েয মাnেষর ভােলা চাiেছন তা নয়, সমs pাণী, kkর, েবড়াল, গr, ছাগল, পািখ, েপাকা মাকড় সবারi িতিন ম ল 
কামনা কেরন। আমার মেতর েলাকgেলােক বাঁিচেয় রাখব আর িভn মেতর েলাকেদর েবামা েমের uিড়েয় েদব, ei িজিনষ আমােদর 
শাst কখনi বলেব না। 
 

কামেkাধিবযুkানাং যতীনাং যতেচতসাm । aিভেতা bhিনবর্াণং বতর্েত িবিদতাtনাm ।।২৬।। 

 eকi িজিনষ ঘেুর ঘুের বলেছন, িযিন কাম আর েkাধ েথেক মুk হেয় েগেছন eঁেদর মন, বুিd পুেরা মুেঠার মেধয্ eেস 
েগেছ। ei ধরেণর যাঁরা আtj সnয্াসী eঁরা জীিবত aবsােতo েমাk পান আবার মরার পেরo েমাk পান, eনােদর আর পুনজর্n 
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হয় না, মােন মতৃযু্র পর আর েদহধারণ করেত হয় না। ei জীবেন মুিk েপেয় েগেছন মােন তাঁর ei জীবেনর সব aশািn, dঃখ-
ক  িমেট েগেছ।  
 
 eরপের ষ  aধয্ায় শুr হেব, ষ  aধয্ােয় ভগবান যা বলেবন তার ভূিমকাটা eর পেরর dেটা ে ােক েসের িনে ন।  
 

sশর্াn কtৃা বিহবর্াhাং kৈু বাnের rেবাঃ। pাণাপােনৗ সেমৗ কtৃা নাসাভয্nরচািরেণৗ।।২৭।। 

 েযাগী বাiেরর সব িকছু েথেক মনটােক েটেন rযুগেলর মাঝখােন েযন দৃি  dারা মনটােক িsর কেরন। নািসকার মেধয্ 
িবচরণশীল pাণ আর aপান বায়ুর ঊd র্ গিত আর aেধাগিতেক সমান কেরন, মূলতঃ eখােন pাণায়ােমর কথাi বলা হে । 
rযুগেলর মাঝখােন ধয্ান করার বয্াপাের আচাযর্ eখােন খুব snর বলেছন – জগৎ েথক মনটােক েটেন anমুর্খী কের েনoয়া, rর 
মাঝখােন ধয্ান করার কথা বলা হে  না। েলােকরা মেন কের েচােখর দিৃ টােক rর মাঝখােন েফলেত হেব, aেনেক যারা ধয্ান 
েশখায় তারাo ei ভুলটা কের। আচাযর্ শ র eখােন তাঁর ভাে  eেকবাের পির ার কের বেল িদে ন – বাhং ে াtািদdােরন 
anবুর্েdৗ pেবিশতা – সমs iিndেয়র dার gেলােক gিটেয় িদেয় েভতেরর বুিdেত pেবশ করা, eiভােব িনেজর মনেক েভতের িনেয় 
আর যা িকছু আেছ েসটােক বাiের েথেক আটেক েদoয়াটাi হে  rযগুেলর মেধয্ ধয্ান করা। তারপর বলেছন –  
 

যেতিndয়মেনাবিুdমুর্িনেমর্াkপরায়ণঃ। িবগেত াভয়েkােধা যঃ সদা মkু eব সঃ।।২৮।। 

 eখােনo েসi eকi কথা বলা হে । িযিন i া েথেক, ভয় েথেক, েkাধ েথেক মুk হেয় েগেছন eনারাi হে ন 
সিতয্কােরর বুিdমান পুrষ, eঁেদর আর েকান িকছু বnেন েফলেত পােরনা, সব িকছুর েথেক মুk হেয় েগেছন। যারঁ iিndয়, মন o 
বুিd িনেজর করতেল eেস েগেছ, িযিন মুিন, মুিন হে ন িযিন ঈ র srেপ মনন কেরন, েমাkপরায়ণঃ, িযিন ei শরীের বাস কের 
সব সময় মুিkর িচnা কেরন আর মুিkর বয্াপারটা ভােলা কের বুেঝ েগেছন। ei ধরেণর সnয্াসীরা মিুkর জn pstত হেয় েগেছন। 
eবাের বলেছন eনারা কােক লাভ কেরন? 
 

েভাkারং যjতপসাং সবর্েলাকমেহ রm । shদং সবর্ভতূানাং jাtা মাং শািnমৃ িত।।২৯।। 

 ei ধরেণর েযাগী সnয্াসীরা আমােক লাভ কেরন, মােন ঈ রেক জানেত পােরন আর ঈ রেক েজেন শািn লাভ কেরন। 
ভগবান িক রকম? eখােন ভগবােনর কেয়কিট gেণর বণর্না করা হে । েভাkারং যjতপসাং, যত রকেমর যjািদ করা হয় আমরা 
জািন েদবতারা ei যেjর ফল gহণ কেরন, eখােন বলেছন আিমi সব যেjর েভাkা, তার মােন যত েদবতা আেছ সব আমারi 
rপ। সবর্েলাকমেহ রm , সবর্ েলােকর আিম মেহ র, আিমi হি  মহা ঈ র, ei িব bhােNর যা িকছু সৃি  হেয়েছ েসটা আিমi 
কেরিছ। shদং সবর্ভূতানাং, আিম সবারi ম ল কের থািক, আিম ভােলা যখন কির তখন েকান িকছুর aেপkা না েরেখi আিম 
ভােলা কির, আিম তার ভােলা করেল েসo আমার ভােলা করেব ei aেপkা আিম রািখনা। তৃতীয় aধয্ােয় ভগবান বেলিছেলন – 
পরsরং ভাবয়nঃ, তুিম েদবতােদর uপাসনা কর তার বদেল েদবতারা েতামােক বিৃ  েদেব, শsািদ েদেব। ভগবােনর মেধয্ িকnt 
েদবতােদর ei ভাব েনi, তুিম আমােক সব কমর্ফল দাo তার বদেল আিম েতামােক ভােলা ভােলা ফল েদব, ভগবান কখনi ei 
কথা বলেছন না। eখােন আচাযর্ পির ার কের িদেয় বলেছন – তুিম ভগবানেক চাo আর নাi চাo, তিুম ভগবানেক পূেজা কর 
আর নাi কর, িতিন েতামার ম ল করেবনi, েদবতােদর মত িতিন নন। েয িনেজেক ভগবােনর িদেক eিগেয় িগেয় তাঁর েসবা 
করেছ তার েতা েকান কথাi আেস না। আর আিম হি  সবারi hদেয়র ঈশ্ , সবর্ কমর্ফলাধয্km , যত রকেমর কমর্ফল মাnষ পায় 
তার aধয্k আিম। েযমন আেমিরকা, আি কা বা an েকান েদেশর েলােকেদর মেধয্ যারা ঈ রেক মােন না, িকnt তারা যা কাজ 
কের তার ফল েতা তারা পাে । িকভােব পাে ? কারণ ভগবান আেছন, আর সমs কমর্ফেলর িতিন aধয্k। তিুম ভগবানেক মােনা 
আর নাi মােনা তােত িকছু যায় আেস না, েতামার েযটা পাoয়ার কথা েস েসটা পােবi। আি কার Tাiবালরা ঈ েরর সmেn েকান 
ধারণাi েনi, তাi বেল িক েস যা কাজ করেছ তার ফল পােব না? েসo ঈ েরর সnান, আর ঈ র হে ন কমর্ফলাধয্k।  
 
 jাtা মাং শািnমৃ িত, আমােক লাভ করেল শািn পায়, িকেসর শািn? সবর্ সংসার uপরিত। সংসারটা িক? েশাক আর 
েমাহi সংসার, ei সংসােরর uপরিত হেয় যায়, মােন েশষ হেয় যায়। ei হে  প ম aধয্ায়। সংেkেপ প ম aধয্ায় হে  – 
িযিন কমর্সnয্াসী আর িযিন কমর্েযাগী ei dজন eকi জায়গায় যান। িকnt তুিম যিদ কাঁচা েলাক হo তাহেল েতামার পেk 
কমর্েযাগi বা নীয়। কমর্েযাগ করেত করেত েতামার মন, বুিd পির ার হেত থাকেব, মন বুিd পির ার হেল তুিম u  িচnন করেত 
পারেব। কাঁচা আর পাকােত তফাৎটা েকাথায়, পাকা িযিন িতিন সব িকছুেত িনিবর্কার। কাঁচা েক? েয সব সময় কমর্ফেল িলp থােক। 
পুেরা ভাবটা িক? ভগবােনর srেপর কথা eকটু বলা হল, েমােkর srেপর কথা বলা হল। িdতীয় aধয্ােয় িsতpেjর লkেণর কথা 
েযমন বলা হেয়িছল, eখােনo তাঁর িকছু লkেণর কথা বণর্না করা হেয়েছ, েযখােন বলেছন তদ্ বুdয়sদাtানsিn াsৎপরায়ণাঃ। 



147 

 

Gita-2010/RKMVU/Indian Spiritual Heritage 

 

ততৃীয় aধয্ায় িছল কমর্েযাগ, চতুথর্ aধয্ায় িছল কমর্সnয্াস ei dেটা aধয্ায়েক প ম aধয্ােয় সমnয় কের িদেলন। েতামােক তৃতীয় 
aধয্ােয় যা বেলিছ, চতুথর্ aধয্ােয় যা বেলিছ eর মেধয্ েকান pেভদ েনi।  
 

o ঁতৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 
ীকৃ াজুর্নসংবােদ সnয্াসেযােগা নাম প েমাহধয্ায়ঃ।। 
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   ২২েশ আগs ২০১০ 
 ষ  aধয্ায় 

ধয্ানেযাগ 
 
 ষ  aধয্ােয়র নাম হে  ধয্ানেযাগ। িdতীয় aধয্ােয় dেটা দশর্েনর কথা eেসিছল, eকটা হে  সাংখয্েযাগীেদর দশর্ন, যাঁরা 
তtt েজেন েগেছন, তttদশর্ী, মােন যাঁরা িঠক িঠক তtt দশর্েনর পেথ eিগেয় েগেছন তাঁেদর সmেn বলা হেয়িছল। িdতীয় দশর্ন হে  
যাঁরা তttদশর্ী নন, যাঁেদর eখন jান লাভ হয়িন িকnt aধয্াt জীবেন eেগােত চাiেছন তাঁেদরেক বলা হে  কমর্েযাগী, ei 
কমর্েযাগীরা েকমন হেবন েসi সmেn িকছু আেলাচনা হেয়িছল। কমর্েযােগ বলা হেয়িছল েতামার কমর্ফল সব ঈ ের সমপর্ণ কের 
দাo। eখন p  হে  যারা কমর্ করেছন, েযমন বািড়র মােয়রা সবার জn রাnাবাnা করেছন, ধের িনলাম মােয়রা কমর্েযাগাnসাের 
সব কেমর্র ফল ঈ ের সমপর্ণ কের যাবতীয় কাজ কের যাে ন, ei েয সব কেমর্র ফল ঈ ের সমপর্ণ কের েদoয়া হে  শুধু 
eiটুkেতi িক তাঁেদর চরম jান লাভ হেব? গীতােত ei pে র utর পির ার ভােব েকাথাo েদoয়া হয়িন। শ রাচাযর্ তাঁর 
গীতার ভাে  বলেছন – jান pািpর পেথ িযিন সাধনা কের agসর হেত চাiেছন, কমর্ হে  তাঁর বিহর  সাধনা, আর anর  
সাধনা হে  ধয্ানেযাগ। ei বkবয্েক eক কথায় বলেত েগেল বলা যায়, ধয্ান যিদ না করা হয় তাহেল তাঁর েকান িদন jান হেব 
না। যিদo বলা হয় জপাৎ িসিd, বা iদািনং কত নতনু নতুন েযাগ পেথর কথা বলা হে , িকnt যাi বলা েহাক না েকন, িহndেদর 
পরmরা মেত বলা হয় েয, যতi তিুম পূেজা কর, যতi তুিম ঢাক েপটাo বিল দাo, আর যতi কমর্ করা েহাক আর কমর্ফল ঈ ের 
সমপর্ণ করা েহাক, ধয্ােনর গভীের যতkণ না েযেত পারেছ ততkণ িকnt তােক jান pািpর েযাগয্ বেল িবেবিচত করা যােব না।  

 
িকnt eকটা িজিনষ আমােদর মেন রাখেত হেব ধয্ান আর কমর্ ei dেটা পরsর সmকর্ যুk। কমর্ হে  বিহর  সাধনা, 

বিহর  সাধনা হে  বাiেরর iিndয়gেলার সাহােযয্ েয সাধনা করা হয় েসiটাi হে  কমর্, আর মনেক যখন বাiেরর সমs িকছু 
েথেক gিটেয় eেন anমুর্খী কের েনoয়ার েয সাধনা করা হয় eেক বলা হে  anর  সাধনা। তাi যিদ p  করা হয়, েয সাধক 
সব সময় কমর্েযাগi কের যাে  তাহেল িক তার jান হেব? eiখােন তার utর আমরা েপেয় যাি , শুধু কমর্ করেলi হেব না, 
সােথ সােথ ধয্ানেক aবলmন করা বাধয্তামূলক। 
 
 িহndধমর্ aেনক ধরেণর মত o পথেক eক সে  িনেয় চেল। গীতা সমs মত o পথেক সমnয় কের েদখাে  েয সব মত 
o পেথরi দরকার আেছ, আবার pেতয্কিট মত o পথেক sতnt ভােবo গীতােত েদখান হেয়েছ। েযমন ষ  aধয্ােয় ধয্ােনর 
grেtর বয্াপােরi শুধু আেলাচনা করা হেয়েছ, আর ধয্ান িকভােব করেত হয়, ধয্ান করার জn িক রকম পিরেবশ আর ধয্ােনর 
pেয়াজনীয় শতর্gিল িক িক ei িনেয় খুব গভীর ভােব আেলাচনা করা হেয়েছ। আচাযর্ শ র তাঁর ভাে  িনেজর তরফ েথেক eকটা 
বােকয্ s  কের বল িদে ন েয, গীতার ষ  aধয্ােয় েয ধয্ানেযাগেক ভগবান uপsাপনা কেরেছন, ei ধয্ানেযাগ গৃহেsর জn 
নয়। আচাযর্ তাঁর বkেবয্র সমথর্েন বলেছন েয, ধয্ানেযােগ বলা হে  eকাকী যতিচtাtা, িতিন eকাকী থাকেবন, িনরাশীরপিরgহঃ, 
েকান িকছুর uপর িনভর্র করেবন না, bhচািরbেত িsতঃ, bhচেযর্ pিতি ত থাকেত হেব। ei েয কথাgেলা বলা হেয়েছ egেলােত 
িতিন বলেছন stী সহায়ttক আশ া। eiসব েkেt stী কখনi সাধেকর সাধনার সহায়ক হেত পাের না। stী থাকা মােন ei 
কথাgেলার সােথ িবপরীত হেয় যাে । আচাযর্ শ েরর eকটা মত েয যারা সংসাের রেয়েছ eেদর সরাসির jান লাভ হেব না। 
েকাথাo সরাসির আবার েকান েকান েkেt ঘুিরেয় eকটা কথাi বলেত েচেয়েছন েয, যত িদন না েতামার সnয্াস হেয় যাে  তত 
িদন েতামার jান লাভ হেব না। iদািনং শ েরর ei মেতর uপর aেনক তকর্-িবতকর্ািদ হয়, সnয্াসী েক, গৃহs েক, গৃহs েকন 
সnয্াস িনেত পারেব না, গৃেহ েথেক েকন ঈ র লাভ হেব না, ei ধরেণর aেনক p েক সামেন িনেয় আসা হয়। egেলা আমােদর 
িবষয় নয়, আমরা eর আেলাচনার মেধয্i যােবা না। 
 
 আচাযর্ শ র িকnt েকাথাo িনেজর মত বেল িকছু বলেছন না, uিন শাst েথেক eকটা dেটা udিৃত িদেয় েদিখেয় েদেবন, 
ei রকম হেল ei মত ভুল হেয় যােব, ei িদক িদেয় বলেল ei মত িঠক আেছ। শ রাচাযর্েক যিদ p  করা হয় তাহেল িযিন 
গৃেহ আেছন তার িক েকান িদন ঈ র লাভ হেব না? uিন বলেবন, েকন হেব না, কমর্ কের যাo, কমর্ করেত করেত মন যখন শুd 
হেয় যােব তখন তুিম anর েথেকi eকাকী হেয় যােব, বািড়েত থাকেলo তিুম েযন সবার েথেক আলাদা হেয় েগেছ, েতামার মেধয্o 
তখন সnয্াসীর ভাব eেস যােব। িকnt সnয্াসীর ভাব যতkণ না আসেব ততkণ িকnt ei jান হেব না, তুিম যতi ভিk কর, যতi 
পূজাপাঠ আর কমর্ কর, সnয্াসীর ভাব eেল তুিম েগrয়া পড়েল িক পড়েল না তােত িকছুi eেস যােব না। সnয্াসীর ভাব না হেল 
িকnt িকছুi হেব না।  
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 েসiজn েদখা যায়, েযসব ধমর্ মেত বলেছ গৃহs ধমর্ করেলo হেব, িবেয়থা করেলo েকান asিবধা েনi, েসi সব ধেমর্র 
pচুর জনিpয়তা হয়। মাnষ েতা eiটাi চায়, েয ডাkার rগীর মেনামত যা যা চাiেব েসi রকমi oষধু িলেখ েদেব, rগীর মেনর 
মত পথয্ িঠক কের েদেব, েসi ডাkারেদরi পসার েবিশ হয়। িকnt আবার eটাo েদখা যায় েযসব ধমর্ ei ধরেণর eকটা সsা 
িনদান িদেয় িদে  েসi সব ধেমর্র আধয্ািtক সংgাম আেs আেs dবর্ল হেয় যায়, eiটাi িনয়ম। ধেমর্র িভতেক ধের রােখন 
সnয্াসীরাi, সnয্াসী মােন তয্াগী পুrষ যাঁরা। েয ধেমর্ সnয্াসীেদর pাধাn েসi ধমর্েক েকu েকান িদন নাশ করেত পারেব না, 
যিদo anাn ধেমর্র মত জনিpয়তা aজর্ন করেত পারেব না। dেটােক eক সােথ সামলান কখনi সmব নয়, eকিদেক বu, বা া, 
সংসার সামলান আবার an িদেক ধমর্েক সামলান কখনi হয় না। মহmেদর নােম বলা হয় oনার েতা eগার জন বu িছল, িকnt 
মহmেদর eগার জন বu বা া িছল িঠকi িকnt িতিন িনেজর ঘর সংসার বu বা া িনেয়i মt হেয় িছেলন না, িতিন সnয্াসীর মতi 
চলেতন, সnয্াসীর ভাবটা তাঁর মেধয্ পুেরা মাtায় িছল।  
 
 আচাযর্ শ র eখােন পির ার বলেছন েয, যিদ েকান গহৃs েযােগ আrঢ় হেত চায় তাহেল তােক pথেম মননশীল হেত 
হেব, িdতীয় আtশুিdর জn িন াম ভােব কমর্ কের েযেত হেব। কমর্ বলেত েয েকান কমর্, aিফেসর কাজ েহাক, বািড়র কাজ 
েহাক, বয্বসা েহাক, সমাজ েসবা েহাক । eiভােব িন াম কমর্ কের কের তার মন যখন শুd হেয় যােব তখন েস ধয্ানেযােগ আrঢ় 
হoয়ার েযাগয্াতা aজর্ন কের েনেব। িকnt ei সব িকছু না কের যিদ েসাজা eেস বেল যিদ আমােক ধয্ানটুk িশিখেয় িদন, eেদর 
জn ধয্ানেযাগ নয়। সংসাের, aিফেস, কাজকেমর্ যখন নানা ঝােমলায় জিড়েয় মেন শািn পায়না তখন eেস বলেব আমােক eকটু 
ধয্ান িশিখেয় িদনেতা যােত আিম শািn েপেত পাির। eiভােব ধয্ান কখনi করা যায় না। ধয্ানেযােগ আrঢ় হেত েগেল আেগ pচুর 
কাজ করেত হেব, তার আেগ েদখেত হেব তুিম সব কমর্ িন াম ভােব, েকান ফলাকাkা না কের িনেজর িচt শুিdর জn কাজ 
কেরছ িকনা। আর মননশীল, মনেক anমুর্খী কের সব রকম পিরিsিতর মেধয্o ঈ েরর িচnায় িনেজেক সব সময় িনেয়ািজত রাখেত 
পারছ িকনা। আর ঈ েরর জn সবর্s তয্াগ কের তাঁেক পাবার জn তিুম pstত িকনা। eতgেলা aবsােক আয়t করেত পারেল 
তেবi েতামােক ধয্ানেযােগর জn uপযুk বেল গণয্ করা হেব। ei রকম িনেজেক ৈতরী না কের যিদ ধয্ান করেত বেস তাহেল 
দিkেণ েরর বানর gেলা েযমন েচাখ বn কের গােছর ডােল বেস থােক আর মেনর মেধয্ সব সময় ঘুরপাক করেছ কার বাগােন িক 
হেয়েছ, িক িক লুট করা যায়, ei বানরgেলার মতi মন eিদক oিদক ছুেট েবড়ােব। আমরা েবিশর ভাগi যারা ধয্ান করিছ মেন 
কির, তারা ei দিkেণ েরর বানেরর মতi ধয্ান কির।  
 
 ষ  aধয্ােয়র ধয্ানেযােগর েয েয িবষয়gিল িনেয় আেলাচনা করেত যাoয়া হে , eিট aতয্n u  তtt আর খুবi কিঠন, 
সবার পেk ধারণা করাo েযমন কিঠন আবার eর anশীলনo সবার dারা সmব নয়। িকnt ei ধয্ানেযাগ না হoয়া পযর্n আtjান 
বলুন, ঈ র দশর্ন বলুন, bhjান বলুন যাi বলুন িকছুi হoয়া সmব নয়। ধয্ানেযাগ হে  আধয্ািtক jােনর চরম pািpর পেk 
aতয্াব ক ধাপ। eর আেগ প ম aধয্ােয় বলা হেয়েছ সnয্াসী হে ন িযিন সব িকছু েছেড় িদেয়েছন, আর েযাগী হে ন িযিন কমর্ 
করেছন।  িকnt eখােন pথম ে ােক বলেছন – 

ীভগবাnবাচ 
aনাি তঃ কমর্ফলং কাযর্ং কমর্ কেরািত যঃ। স সnয্াসী চ েযাগী চ ন িনরিgনর্ চািkয়ঃ।।১।। 

 িযিন কমর্ফেলর আ য় না কের, েকান রকেমর আকা া না েরেখ কাজ কের যাে ন eখােন তাঁর কথা বলা হে । তার 
মােন ei নয় েয আিম চাকির করিছ মােসর েশেষ আিম আমার pাপয্ মাiেনটা েনব না। ei বয্াপাের আমােদর খুব s  ধারণা 
থাকা চাi। eর মূল aথর্ হে , আিম সংসার করিছ, আমার পিরবার আেছ, েসi পিরবােরর ভরণ-েপাষেণর জn আমােক 
aেথর্াপাজর্ন করেত হেব, তার জn আমার eকটা চাকির করেত হেব। চাকিরর শতর্াবলী anসাের আমােক eকটা িনিদর্  পিরমাণ 
aথর্ েদoয়া হয়। সংসােরর েদখভােলর জn ঐ aথর্ আমােক aব i িনেত হেব। যখন iনিkেমেন্টর সময় হেব তখন িঠক সময় ঐ 
iনিkেমন্টটাo দাবী করেত হেব। িকnt আমার মাiেন আরo কত বাড়েব, আমার pেমাশন হেব িক হেব না ei সব বয্াপাের 
ছটফটািনটা বn করেত হেব। ei িজিনষgেলােক িচnা না করাটাi হে  কমর্ফল তয্াগ করা। গীতােত েকাথাo বলেব না েয তুিম েয 
চাকিরটা করছ েসi চাকিরটা েছেড় দাo। আর েকাথাo বলেব না েয তিুম েয মাiেনটা পা , েসi মাiেনটা তুিম িনo না, 
iনিkেমন্ট িনo না, pেমাশন েপেল িনo না। eকমাt বলেছ egেলার জn তুিম aধীর হেয় aিsর িচt হেয় পেড়া না। গীতােক 
যিদ িঠক িঠক anসরণ কের চলা হয়, তেব আমার যিদ মাrিত থােক আর আমার যিদ kমতা থােক তাহেল মাrিতর েথেক 
আেরকটা ভােলা গািড় িকনেত পাির। গীতা কখনi বলেছ না েয তিুম সব িকছু েছেড় দাo। গীতা শুধু বলেব েয, যিদ েতামােক 
েরালস রেয়স েছেড় মাrিত চাপেত হয় বা মাrিত েছেড় যিদ বােস েচেপ যাতায়াত করেত হয় তাহেল েসi িনেয় তুিম মাথা খারাপ 
কের েভে  পেড়া না। আবার মাrিত েছেড় যিদ েরালস রেয়স চাপার sেযাগ হয় তার জn তিুম িনেজেক মন কর না েয, আহা 
আিম ধn হেয় েগলাম, ei ভাবটা েযন েতামার না থােক। গীতার মূল কথা eiটাi, পিরিsিত েযমন আেছ েসi পিরিsিতেত 
aবsান কের মনেক চ ল না হেত েদoয়া। কমর্েযাগ বলেত eiটাi েবাঝায় েযটা আসেছ আsক, েযটা যাে  েসটা চেল যাক।  
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 িযিন কাজ করার সময় কমর্ফেল aনাি ত থােকন, িতিনi হে ন িঠক িঠক সnয্াসী, িতিনi হে  pকৃত েযাগী। আিম 
eকটা েগrয়া ধারণ কের িনলাম বেলi আিম সnয্াসী হেয় েযেত পািরনা, আবার েকu eকজন বড় আieeস aিফসার হেয় েগেলi 
েস বড় কমর্েযাগী হেয় যােব না। গীতােত েযাগী বলেত কমর্েযাগীেক েবাঝায়, আর কমর্েযাগী তাঁেকi বলা হে  িযিন কমর্ফেল 
aনাি ত। সnয্াস কথার aথর্ হে  তয্াগ, সময্ক rেপ তয্াগ, আর িচেtর সমাধান, িচেtর সমাধান হে  মনটােক পুেরাপিুর িনয়ntেণ 
িনেয় আসা, eটােক বলা হে  েযাগ। কমর্েযাগী মােন যার মনটা পুেরাপুির িনয়ntেণ আেছ। কমর্েযাগীর মন িনয়ntেণ আেছ মােন 
কমর্ফেলর আশা কের তার মনটা চ ল হয় না। েসiজn বলা হয় aনাসk কমর্, কাজ তুিম করেব িকnt কমর্ফেলর িদেক েতামার মন 
থাকেব না। িকnt আমােদর মত সাধারণ মাnেষর জীবেন িঠক uেlাটা হেয় যায়, কমর্ েথেক aনাসk হেয় কমর্ তয্াগ কের কেমর্র 
ফলটা চাiিছ। আমােদর সমsাটা eiখােনi আটেক আেছ। েযাগী আর েভাগীর তফাৎ eiখােনi। িবেদশীরা বেল আিম কাজ 
কেরিছ আিম ফল চাi। েযাগী বলেছন আিম কাজ কেরিছ িকnt আিম ফল চাi না, যা আসবার আসেব। আর ভারেতর েলােকরা বেল 
আিম কাজ করব না িকnt ফলটা আমার চাi।  
 

eখােন eকটা শb বয্বহার করা হে  - িনরিgনর্ চািkয়ঃ, িনরিg বলা হয় সnয্াসীেদর। ৈবিদক সভয্তায় েবেদর মতটাi 
িছল eকমাt পালনীয়, েবেদর মেত িবিভn যj-যাগ করাটা িছল বাধয্তামূলক। সবাiেকi যj-যাগ করেত হত। ei ধরেণর যেjর 
মেধয্ িছল aিgেহাt যj, েয যj সকাল সেnয্ dেবলাi করা হত, ei রকম িছল গাহর্য্পতয্ যj। িকnt যখন েকu সnয্াসী হেয় 
েযেতন, িতিন বলেতন আিম েবদেক aিতkম কের েগিছ, েবেদর েকান িবিধ িনেষধ আমার uপর pেযাজয্ হেব না। তখন সnয্াসীরা 
আর যjািদ করেতন না। যjািদ করব না যখন বেল িদেতন তখন িতিন িনরিg হেয় েযেতন। মােন আিম আgন আর sশর্ করবi 
না। eখনo েকাথাo েকাথাo সnয্াসীরা িনরgীর ei pথাটােক anসরণ কেরন। েবলুড় মেঠ bhচারীরা সnয্াস েনoয়ার পর িতন 
িদন িনরgী হেয় থােকন। ei িতন িদন সnয্াসীরা েকান ধরেণর আgেনর ধাের কােছ যােবন না। ঐ িতন িদন সnয্াসীরা িভেk কের 
খােবন, িকnt ফল িমি  আর রাnা করা িজিনষ ছাড়া েকান িজিনষ gহণ করেবন না, মােন রাnা করেত হেব eমন েকান কাঁচা সbী 
বা চাল-ডাল gহণ কেরন না। আসেল িনরgীর aথর্ হে  যj না করা। সাধারণত যj েকন করা হে ? sেগর্ যাoয়ার জn। 
সnয্াসীর কােছ iহেলাক আর পরেলােকর সােথ েকান সmকর্i েনi। িকnt eখন sেগর্র বয্াপারটােক েছেড় আgন না েছাঁoয়ার 
বয্াপারটােতi েজার েদoয়া হয়। aিkয় কথার aথর্ হে , িযিন কাজ-কমর্ েছেড় িদেয়েছন। িকnt মূল কথা হে , তুিম সnয্াসী হo 
আর েযাগী হo বা কিমর্i হo, জীবেন তিুম যিদ u তম আধয্ািtক সতয্েক uপলিb করেত চাo pথেম কমর্ফেলর pিত েয আসিk 
েসiটােক আেগ তয্াগ কর। তুিম িনরgী হo আর যাi হo না েকন, কমর্ফেলর আসিkেক তয্াগ না করেল েতামার িকছুi হেব না। 
গীতােত ধােপ ধােপ বলা হে , যখন কমর্ফেলর আসিk তয্াগ হেয় েগল, তারপর ধীের ধীের মন যখন শুd হেয় যায় তখন কেমর্র 
pিত েয দায়ীt েবাধটা থােক েসটাo আেs আেs খেস যায়। তারপর যখন ধয্ানািদ করেব তখন মেনর মেধয্ ajােনর পদর্াটা সরেত 
সরেত আেs কের jােনর আেলাটা jেল যায়।  

 
আচাযর্ খুব snর কের বলেছন – কমর্েযাগ যখন করা হয়, েযখােন ফেলর pিত েকান i া েনi, তখন eটা হেয় যাে  

ধয্ানেযােগর বিহর  সাধন। বিহর  সাধেনর তাৎপযর্ হে , তিুম যিদ ধয্ানেযােগর পেথ eেগােত চাo, আেগ িকnt েতামােক কমর্ 
করেত হেব। ধয্ানেযােগ েয ধয্ান করা হে  eটাo কমর্, আিম ীরামকেৃ র ধয্ান করিছ, eটাo িকnt কেমর্র মেধয্ পেড় েগল। ei 
েবাধ যখন হে  আিম িকছু করিছ, েসটাi কমর্, আিম ধয্ান করিছ ei েবাধ যতkণ থাকেব ততkণ ধয্ানটাo কমর্, তেব আরo সূk 
sেরর কমর্। িকnt হাত, পা iতয্ািদ বিহিরিndয় িদেয় েয কাজ করা হে  eটা হে  বিহরে র কাজ। আর ধয্ানটা েভতেরর কাজ, 
eছাড়া আর িকছু তফাৎ েনi। আবার কাজ যিদ না করা থােক তাহেল েতামার িকnt কখনi ধয্ান হেব না। িক কাজ? আচাযর্ বলেছন 
– ফেল ারিহত, ফেলর i ােক বাদ িদেয় কাজ কের েযেত হেব।  

 
মা েমেয়েক বলেলন, ei তরকারীটা রাnা কর। eখন েমেয়র iে  েনi রাnা করােত। মা বেলেছ রাnা করেত হে , 

eখন সbীটা পুেড় েগল না কাঁচা থাকল েসিদেক েকান যt না িনেয় বািনেয় িদেয় বেল িদল, তুিম বেলছ তাi েযমন েপেরিছ বািনেয় 
িদেয়িছ, আর েকান কথা েনi। না, eiভােব কমর্েযাগ হেব না। কমর্ কের েদoয়া মােন ei নয় েয ভােলা হল িক মn হল েসিদেক 
েদখা আমার কাজ নয়। েতামােক েদখেত হেব কমর্টা s ু ভােব করা হেয়েছ িকনা, ভােলা হেয়েছ িকনা েদখেত হেব। eiভােব যিদ 
কমর্ না করা হয় তাহেল েকান িদনi কমর্েযাগী হেত পারেব না। আবার aমুক aিতিথ আসেবন, িতিন আমার রাnা আsাদন কের 
িতনবার বলেবন, বাঃ িক দাrণ রাnা হেয়েছ, ei আশাটাo থাকেব না। কাজেক িনখঁুত ভােব সব িদক িদেয় sসmn করেত হেব, 
িকnt তার জn েক pশংসা করেব েসi আশাo করেব না আর েক িনnা করল েসi িদেকo মন েদেব না। েতামার সামেন েয 
কাজটা eেস েগেছ, বা জnসূেt েতামােক েয েয কাজ করেত হে  েসi কাজ করার েkেt েযন খুঁত না থােক, পুেরা িন া সহকাের 
সমs কাজ কের েযেত হেব। কাজ েশষ করার পর তার িবিনমেয় আমার যা পাির িমক িনেয় েবিরেয় আসব। eরপর েক িক বলল, 
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েকu খুিশ হেয় আমােক পুরsৃত করেছ িকনা ঐিদেক মন িদেত বারণ করা হে । যারা আধয্ািtক জীবেন pিতি ত হেত চাiেছন 
তােদর জn ধয্ানেযাগ বাধয্তামলূক, আর ধয্ানেযাগ করার আেগ কমর্েযাগ বাধয্তামূলক। পেরর ে ােক বলেছন – 
    

যং সnয্াসিমিত pাhেযর্াগং তং িবিd পাNব। ন hসংnsসংকেlা েযাগী ভবিত ক ন।।২।। 

 সnয্াসী আর েযাগী আপাত ভােব মেন হয় েযন dেটা িবপরীত, সnয্াসী সব কমর্ তয্াগ কের িদে  aপর িদেক েযাগী 
কমর্েক ধের রােখ। ভারেত যত বড় বড় মহাপুrেষর জn হেয়েছ eনারা সবাi িছেলন ঋিষ o সnয্াসী। যার জn ভারত সnয্াসীেদর 
pচুর সmান েদয়। ei কারেণ ভারেতর েলােকেদর মেন eকটা ধারণা হেয় আেছ েয আিম যিদ সnয্াসী হেয় যাi তাহেল আিমo 
aেনক সmান পাব। িকnt সবার জn গীতার বাণী হে  েতামরা সবাi কমর্ কর, কারণ েতামরা সnয্ােসর জn uপযুk নo। সাধারণ 
মাnেষর মেনo িবিভn সময় eকটা iে  uিঁক মাের েয আিম সnয্াসী হেয় যাব। aজুর্েনরo ei iে টা eেসিছল। গীতা eটােক 
আটেক িদে । গীতার মেত িযিন সnয্াসী আর িযিন েযাগী dজেনরi দৃি ভ ী eক। িক দৃি ভ ী? কমর্ফল স l তয্াগ। আমার ei 
ফল চাi, েসiজn আিম কাজ করিছ, ei ভাবনাটােক eনারা তয্াগ কের েদন। েয সাধারণ সংসারী েস বাজাের যাoয়ার আেগ 
েভেব িনে , আিম বাজাের িগেয় ei রকম মাছ িকনব, ei রকম আনাজ িকনব। গীতার মেত িযিন িঠক িঠক সnয্াসী বা েযাগী 
িতিন যখন বাজাের যােবন তখন িতিন বলেবন, আিম বাজাের যাি , বাজাের েয রকমিট পাoয়া যােব আমােক েসi রকমিটi িকনেত 
হেব। ভােলা েহাক খারাপ েহাক, দাম কম থাkক িক েবিশ থাkক ei িনেয় তাঁেদর মন চ ল হেব না। িকnt আমােদর eখােন 
পেরর িদেক সমsা হেয় যায় েয, সাধারণ মাnষ কাজ eমন ভােব কের েয, আমার কাজ করার কথা েযমন iে  কের িদলাম, 
আিম পুেরা তয্াগী। কাজটা েকমন হল েসi িদেক েকান নজর িদে  না, eকটা দায়সারা ভােব কের েদoয়াটাi eেদর লkয্। িকnt 
তা নয়, গীতা েযটা বারবার বলেছ, কাজ েতামােক েযমন ভােব করার কথা তুিম িঠক েসiভােব eেকবাের িন ার সােথ করেব, িকnt 
ফল েযটা হেব েসiিদেক েতামার দৃি  থাকেব না। eiটাi হে  সার কথা। যখনi আমার ফেলর েথেক দৃি  সের eল, েসটাi হল 
সnয্াসী আবার েসটাi হেব েযাগী। ei কথাটাi eখােন বলেছন – ন hসংnsসংকেlা েযাগী ভবিত ক ন, যতkণ কমর্ফেলর 
স l না তয্াগ করেত পারছ ততkণ তিুম েযাগী হেত পারছ না। eর পেরর ে াক হে  – 
 

আrrেkামুর্েনেযর্াগং কমর্ কারণমচুয্েত। েযাগাrঢ়s তৈsব শমঃ কারণমচুয্েত।।৩।। 

 িযিন েযােগ আrঢ় হেত চাiেছন, তাঁর জn িসিdর েসাপান হে  িন াম কমর্, ফলাসk রিহত হেয় কাজ কের কের তাঁরা 
িসিd লাভ কেরন। িকnt যখন eকবার েযােগ aবিsত হেয় েগল, যখন কেমর্র সাহাযয্ আর লাগেছ না, তখন শমঃ কারণমচুয্েত, 
তখন মেনর সংযমটাi তাঁর eকমাt কমর্ an কমর্ আর তাঁর থাকেব না। ঠাkরo ei িজিনষটােক uপমার dারা বলেছন – বuমা 
anঃসttা হেল শাশুিড়মা তার কাজ কিমেয় েদয়। আিম যখন aনাসk ভােব pচুর কাজ কের যাি , আর ঈ রাপর্ণ বুিdেত pভুেক 
সব ফল aপর্ণ করিছ, ei ভােব কমর্ করেত করেত আমার মন িকnt েভতের েভতের ৈতরী হেয় যাে । যখন eiভােব মন ৈতরী 
হেয় যায়, তখন ভগবান িকnt িনেজ েথেকi আমার কাজ কিমেয় েদেবন।  
 
 িঠক িঠক সিতয্ কথা হে  আমােদর ভগবােন আেদৗ েসi িব াস েনi, আtােত eক পয়সার ধারণা েনi, শােstর 
কথােতo সেnহ সংশয় েলেগ আেছ, ঈ েরর i ােত সব িকছু হে  িব াস করেত ক  হয়। আমরা েছাটেবলা েথেক ঈ র আেছন, 
তাঁর iে েত সব হয়, eiসব শুেন আসিছ eiটুki, eর েবিশ িকছু না। ঠাkর কথামেৃত বেলেছন, বড়রা, grজনরা বেল আসেছন, 
েসiজn মেুখ egেলা বলেত হয় তাi বলিছ। িকnt কথাgেলা েয েভতের িগেয় নাড়া িদেয় েগঁেথ যােব েসi িব াস আমােদর হয় 
না। ei কথা ei কারেণi বলা হল েয, ঠাkেরর কথায়, শােstর কথায়, grবােকয্ যিদ িকি ৎ মাt িব াস হয় তাহেলi িকnt 
আমােদর জীবেনর আমূল পিরবতর্ন হেয় যােব। ei েয ঠাkর বলেছন, যার েভতের সিতয্কােরর ভিk আেছ, েস েযমন েযমন সাধনা 
কের eেগােত থােক েতমন েতমন ভগবান তার কাজ কিমেয় েদন, ei কথােত িব াস রাখাটাi ধমর্। আর সমাজ যখন বাধর্েকয্র 
জn কাজ কিমেয় েদয়, কমর্েkt েথেক যখন aবসর েনয় তখন েলােক বেল আিম েতা কাজ ছাড়া থাকেত পািরনা, আিম তাহেল িক 
করব। আসেল মাnষ েকান বয়েসi কাজ ছাড়া থাকেত পােরনা, ঠাkর যিদo বা আমােদর কাজ কিমেয় েদন তখন আমরা করবটা 
িক। eখন েতা তাo হােতর কােছ েমাবাiল রেয়েছ, েটিলিভশন রেয়েছ, iন্টারেনট আেছ, েয েকান eকটােত মন লািগেয় সময়টােক 
কািটেয় িদে , তা নাহেল েতা েলােক পাগল হেয় েযত। যারা িঠক িঠক ঈ েরর িদেক eেগােত চাiেছন তােদর জni ঠাkর ধােপ 
ধােপ কাজ কিমেয় েদন। িকnt সমsা হে  মেন pােণ আমরা আধয্ািtক পেথ eেগােত চাiিছ না, egেলা যা বলিছ সব মুেখর 
কথা। তাi ভগবান যিদ ek ুিণ আমােদর কাজ কিমেয় েদন তাহেল আমরা আরo গভীর সমsার মেধয্ পেড় যাব।  
 
 ভগবান বলেছন মাnষ যত কাজ েথেক িনেজেক আলাদা করেত থােক তত তার মন, িচt সমািহত হেত থােক। সমািহত 
হoয়া মােন মনেক u  ভাব o িচnেন eকাg কের েনoয়া। কারণ কাজ করা মােনi iিndয় আর মন চ ল হoয়া। তার মােন, আিম 
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সারািদন েয আট দশ ঘন্ট কাজ করিছ আর তার সােথ যাতায়ােতর সময়েক ধের েনoয়া হয় eেতi জাgত aবsার নbুi শতাংশ 
চেল েগল, আর বািক সমেয় েয জপ ধয্ান করেত বসব তখন শরীেরর সমs শিk িনঃেশিষত হেয় েগেছ, ei kাn শরীর o মন 
িনেয় িক আর জপ ধয্ান হয়, বা করা যায়। শুধু শরীর মেনর kািni নয়, আজেক বেসর সােথ ঝগড়া হেয়েছ, কালেক িপoেনর 
সােথ ঝগড়া হেয়েছ, বািড়েত বueর সােথ মেনামািলn, সnােনর aবাধয্পনা তার oপর পািরবািরক o সামািজক নানান ঝ াট 
েলেগi থােক, জপ ধয্ান করার সময় egেলা মাথার মেধয্ বn বn  কের ঘরুেত থােক। িকnt an িদক িদেয় েদখেত েগেল েদখা যায়, 
কাজ যখন করেত শুr হয় তখন মনটা সমািহত হেত sিবধা হয়। আবার যােদর কাজকমর্ কম তারাo জপ ধয্ানটাo িঠক মত করেত 
পােরনা, কারণ iে  েনi বেল। পািকর্নসনেসর eকটা িথেয়াির আেছ যােত বলেছন – Work st ret ches t o f eel t he     
avai l abl e t i me , আমােক যিদ eকটা কাজ েদoয়া হয় েসi কােজর েকান সময় সীমা িনধর্ািরত থােক না। কাজ কতkণ ধের 
হেব? মাnেষর যতkণ সময় থােক। েযমন, েযিদন aিফেস যাoয়ার তাড়া থােক, জেলর সরবরাহ যিদ কম থােক, তখন আিম sান 
d’িমিনেটi েসের িনi। eবার যিদ ছুিটেত েকাথাo েবড়ােত চেল যাi, তখন pচুর সময়, তখন কতkণ ধের sান করব? তখন sান 
করার সময়i পাoয়া যাে  না, ei করিছ বেল বারটা, eকটা েবেজ যাে  তবoু sান করা আর হে  না। কারণ sান করাটাo 
eকটা কাজ, eটা কতkেণ eখন হেব, যতটা সময় আমার আেছ কাজটা আেs কের েটেন িনেয় যােব। জগেতর eiটাi িনয়ম। 
মাnেষর কাজ কিমেয় িদেলi েয তার মন সমািহত হেয় যােব, তা কখনi হেব না। িকnt eখােন েযাগীেদর কথা বলা হে , 
েযাগীেদর যত কাজ কমেত থােক ততi eেদর মন সমািহত হেত থােক। আমরা aিত সাধারণ েলাক, আমােদর কাজ কেম েগেল, 
িকছু করার না থাকেল আমরা পাগল হেয় যােব, েসiজn যিদ কাজ না থােক তখন আমােদর জn eকটাi পথ – সীতারাম 
সীতারাম সীতারাম কিহেয়, যিহ িবিধ রােখ রাম তিহ িবিধ রিহেয়। জাগিতক বয্াপাের ঠাkর েযমনিট রাখেবন েতমনিট থাকেত হেব, 
আর যতটুk সময় aবসর পােবা শুধু pভুর নাম কের েযেত হেব, e ছাড়া আমােদর আর েকান রাsা েনi, ধয্ান করা, মনেক 
সমািহত করা আমােদর পেk সmব নয়। আমরা eখােন গীতার েয কথা gেলা আেলাচনা করিছ egেলা aতয্n u  িজিনষ, ei 
u  তttেক hদয় ম করা দূের থাkক ধারণা করাi কিঠন, তেব শুেন রাখা ভাল। তারপর বলেছন – 
 

যদা িহ েনিndয়ােথর্ষ ুন কমর্snষজয্েত। সবর্সংকlসnয্াসী েযাগাrঢ়sেদাচয্েত।।৪।। 

 আমরা যিদ শরীরেক েসাজা কের বেস মনেক িsর কের বাiেরর আoয়াজ gিলেক লkয্ করেত থািক তখন পির ার 
বুঝেত পাির েয আমার বেণিndয় েযন িনেজেক pসািরত কের ঐ শbটােক ধের িনল। বাiেরর জগত সব সময় নানান রকেমর 
uেtজনা পািঠেয়i চেলেছ, আমার iিndয়gেলা েচাখ, কান, নাক েসi uেtজনা gেলােক িগেয় ধরেত থােক। আিম যিদ eখন েচাখ 
বn কের থািক তাহেলo বাiেরর uেtজনা আসেতi থাকেব িকnt েচাখ বn বেল আমার েভতের েয ৈচতn আেছন িতিন েচাখ িদেয় 
েসi uেtজনােক ধরেত পারেছ না। যতkণ না ৈচতn iিndেয়র মাধয্েম ei uেtজনা gেলােক না ধরেছ ততkণ িকnt আমার েকান 
েবাধ হেব না। আিম কাuেক েকান কােজর কথা বলিছ, িকnt বুঝেত পারিছ েস আমার কথােত মন িদে  না, আিম তােক বললাম, 
তিুম anমনs েকন, আমার কথা gেলা িক েতামার কােন যাে  না? কথার শbgেলা তার কােন িঠকi ধাkা মারেছ, িকnt িক কের 
েস anমনs হে ? েটপেরকডর্ার িক কখন anমনs হয়, েসেতা সব িকছুi েরকডর্ কের যাে । িকnt েস িক কের আমার কথাgেলা 
শুনেত পাে  না? েবদােn বলা হয়, যখন ঐ uেtজনাটা আেস তখন আমার েভতের েয ৈচতn সtা আেছন, িতিন বেণিndয় আর 
দশর্েনিndেয়র মাধয্েম ঐ বstটােক জিড়েয় ধের আবার েভতের েফরত চেল আেসন। আমরা েযমন হাতটা বািড়েয় িদেয় eকটা বstেক 
মেুঠার মেধয্ িনেয়িন, িঠক েসi রকম কােনর েয শিk েসটা িনেজেক িবsার কের ঐ িজিনষটােক ধের েনয়। তেব কােনর শিk খুব 
েছাT, েবিশ দূর িবsার করেত পােরনা, েচােখর শিk aেনকটাi েযেত পাের। ei ধরাটা যতkণ না হেব ততkণ তার েচােখর 
সামেন যতi ছিব নাড়ােত থাkক না েকন, মিs  ঐ ছিবেক gহণ করেব না।  
 
 ন কমর্snষজয্েত, িযিন সমs রকেমর স lেক তয্াগ কের িদেয়েছন, ei iিndেয়র বয্াপাের তার আর েকান আসিk 
থােক না। eকটা খুব snর দৃ েক েদখেত ভােলা লাগা ভােলা না লাগা েকানটােতi আিম েনi, আমার iিndেয়র ভােলা লাগেছ। 
িমি  গান েভেস আসেছ, খুব ভােলা লাগেছ। কার ভােলা লাগেছ? বেণিndেয়র, কেণর্র ভােলা লাগেছ। তােত আমার িক যায় আেস, 
আিম েতা শুd আtা। ei রকম যার হেয় যায় েসi হে  সবর্সংকlসnয্াসী। eনারা েকান রকেমর সংকl কেরন না। সংকl 
মােন, মেন করা যাক, আমােদর পাড়ায় pেতয্ক শিনবার eকটা u া  স ীেতর আসর বেস, আিমo pেতয্ক শিনবার যাi, আর িক 
দাrণ দাrণ সব u াে র কNস ীত, েসতার, সেরােদর িক চমৎকার আসর িচnাi করা যায় না। eখন আিম েবশ কেয়ক িদন ধের 
শাst aধয্য়ণ কের কের িঠক করলাম eখন েথেক আিম েযাগ সাধনা করব। যখন িঠক কের িনলাম েযাগ সাধনা করব তখন হঠাৎ 
েখয়াল হল, pেতয্ক শিনবার েয u া  স ীেতর আসর হয় েসটার িক হেব, eত িদেনর ভােলা লাগার িজিনষেক ছাড়া যােব না। 
িকnt েযাগ সাধনা করেত হেল ei িজিনষ gেলােকo ছাড়েত হেব। eখন িকভােব ছাড়ব? তখন আিম িনেজেক বলব আিম হি  শুd 
আtা। ei গান কার ভােলা লাগেছ? আtার কােছ েতা েকান ভােলা লাগা খারাপ লাগার বয্াপার েনi। আমার েয বেণিndয় আেছ, 
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ei গান oর ভােলা লাগেছ। শুd আtার সােথ iিndেয়র েকান সmকর্ েনi। আিম েতা iিndয় নi, আিম শুdাtা, আিম oেক 
েতায়াজ করেত যাব েকন।  
 

েকান aপিরিচত েলাক আমােক eেস যিদ বেল – দাদা, েবলুড় েsশন েথেক আপিন আমার eকটা িটিকট েকেট আনেবন? 
eখন তার সােথ যিদ আমার খুব ভােলা সmকর্ থােক তাহেল িটিকট কাটেত যাব, আর যিদ তার সােথ যিদ আমার েকান সmকর্ না 
থােক আিম েকন তার িটিকট কাটেত যাব, আিম িক েতামার চাকর নািক। েযাগী িঠক ei কথাi িনেজর বেণিndয়েক বেল, আিম 
িক েতামার চাকর নািক, েতামার হেয় আিম কাজ করেত যাব েকন? েচাখ বলেব, ঐ নদীর ধাের িক snর snর ফুল ফুেট আেছ 
আমােক িনেয় চল, নাক বলেব ঐ ফুল gেলার িক snর গn, কােছ েগেল ফুেলর গেni মনটা েকমন an জগেত চেল যায়, তিুম 
আমােদর িনেয় চল। েকননা েচাখ নাক eরােতা িনেজরা েযেত পারেব না। েচাখ আর নােকর দরকার পােয়র, েচাখ নােকর পােয়র 
সােথ সmকর্ করেব েহড aিফস, মােন মিs , মিsে র বs  হে  আtা। আtা তখন মিs েক বলেব, েচাখ ঐ দৃ  েদখেব, নাক 
oর গn আ াণ করেব, তােত আমার িক, eেদর সােথ আমার েকান সmকর্ েনi। তখন ধয্ােনর সময় েচাখ নাক eরা চা লয্ সিৃ  
করেত েচ া করেব। বা ােদর মত েজদ করেত থাকেব, চেলা না, চেলা না, eকবারিট েদেখ আিস। আtা তখনo বেল যােব, 
ogেলা েতামার বয্াপার, েস তুিম বুেঝ নাo, আিম েতামােক েতায়াজ করেত যাব েকাn  dঃেখ। বয্s , েচাখ নাক আপনা েথেকi শাn 
হেয় যােব। eরা শাn হেয় েগেলi েয েযাগী িনি n হেয় যােব তা নয়, eরা ঘুষুর ফুsর করেতi থাকেব। িকছু সমেয়র জn শাn 
হেয় যােব িঠকi িকnt eরা aত সহেজ েছেড় েদেব না, বেস থাকেব ঘাপিট েমের। মাথাটা খারাপ কের েদবার জn সব সময় 
খঁুিচেয়i যােব। েবিশর ভাব সাধু সnয্াসীেদর েয মাথা খারাপ হেয় যায়, ei কারেণi খারাপ হয়। শরীেরর িবিভn iিndয় সব সময় 
দাবী কের যাে , আমােক eটা দাo েসটা দাo বেল, েযাগী েজার কের বলেছ না, েদoয়া যােব না। iিndয়gেলা বলেব – তুিম 
েদেব নােতা! বেল চপু কের বেস থাকেব আর েভতের মন েযটা আেছ তার কােনর কােছ িফs িফs  কের কের oর মাথাটা খারাপ 
কের েদেব। তারপর eকিদন েদখা েগল েযাগীর মাথাটা খারাপ হেয় েগেছ।  
 
 েসiজn বলা হয়, আধয্ািtক সাধনায় ধােপ ধােপ eেগােত হয়, তড়বড় কের েকান িকছুেক বn কের িদেত েনi। িকভােব 
eেগােব? pথেম তুিম খুব কের কাজ কের যাo, কারণ iিndয় gেলা কাজ করেত খুব ভােলাবােস। িক কাজ করেব? aিফেসর কাজ 
কর, গান শুনেত যাo, েবড়ােত যাo, বnুবাnবেদরেক পািটর্ দাo, খুব কাজ করেত থাক, খুব েতেড়ফুেড় যিদ কাজ না কের থাক 
তাহেল েকান িদনi আধয্ািtক পেথ সাফলয্ আসেব না। aেনক কাজ করা যখন হেয় েগল, eকটা সমেয়র পর ei কাজ করাটােক 
ধীের ধীের রাশ িদেত হেব। ভাi aেনক িদনi েতা শিনবার শিনবার গান শুনেত িগেয়ছ, eবার kয্ামা দাo, শিনবােরর েpাgােম 
eবার আর যাoয়া চলেব না। বছের eক আধবার েযেত চাo িঠক আেছ যাoয়া েযেত পাের। eকটু আিম oেকo ছাড়লাম, েসo 
eকটু ছাড়ল। তারপর ধীের ধীের ঐ iে টা িনিkয় হেয় খেস পেড় যায়। তারপর আেরকটা iিndয়েক eiভােব িনয়ntেণ আনেত 
হেব, েসটা িনয়ntেণ eেস েগেল, আবার আেরকটা iিndয়েক ধরেত হেব। eiভােব সংযম করেত করেত আtার eত শিk eেস যায় 
আর মনেক eমন মেুঠার মেধয্ িনেয় েনয় েয তখন েচাখ, কান, নাক eরা যখন নাচানািচ করেব ৈচতn সtা তখন বলেব েতামরা 
েতা আমার েথেক আলাদা, আর েতামরা েতা আমার চাকর, চাকেরর কথা আিম শুনেত যাব েকন, আিম েতামােদর মািলক, মািলক 
হেয় আিম েকন ভৃেতয্র েসবা করেত যাব! আিম েতামােক hkম করব, আিম েযটা চাi েসটাi তিুম আমােক িদেত বাধয্।   
 
 মূল কথা েতামার iিndয়gেলােক বেশ আনেত হেব। িকভােব বেশ আনেব? iিndয় আলাদা, মন আলাদা, আিম আলাদা। 
কেঠাপিনষেদ ei িজিনষটােক খুব snর uপমার সাহােযয্ বণর্না করেছ – eকটা রেথ বেস আিম যাি , রেথর েঘাড়াgেলা হে  
iিndয়, েঘাড়ার লাগাম হে  মন, সারিথ হল বিুd। রেথর uপের িযিন বেস আেছন, িতিন হে ন মািলক, জীবাtা। রথ গnেবয্র 
িদেক ছুটেছ, eখন যিদ েঘাড়া gিলর খুব ভােলা pিশkণ েদoয়া থােক তাহেল েঘাড়া gেলা িঠক পেথ যােব। যিদ pিশkণ না 
েদoয়া থােক, েঘাড়া gেলা যিদ বুেনা জংলী হয় তাহেল রাsা েথেক েসাজা মােঠ নািমেয় েদেব। েঘাড়াgেলা যিদ মােঠর িদেক চেল 
যায় তখন তােক লাগাম িদেয় পেথ িনেয় আসেত হেব। লাগাম যিদ আলগা থােক, তখন েঘাড়াgেলােক সিঠক পেথ িনেয় আসাটা 
dঃসাধয্ হেব। লাগামটা হয়েতা খুব শেkােপাk আেছ, িকnt যিদ সারিথ dবর্ল হয়, মােন বুিd যিদ dবর্ল হয় তখন লাগাম িদেয়o 
েকান কাজ হেব না, েঘাড়া েযিদক খুিশ চেল িগেয় মািলকেক রথ েথেক িছটেক েফেল েদেব।  
 

েসiজn সব সময় বলা হয়, pথেম gr মুেখ, বা আচােযর্র মেুখ শাst শুেন শুেন বুিdটােক আেগ শুd কের পাকা কের 
িনেত হয়। বুিdটা পাকা হoয়ার পর মনটােক বেশ িনেয় আসেত হয়। মন সব সময় চ ল আর স l-িবকl কের যাে , করব িক 
করব না ei েদাdলয্মানতায় aবsান কের, বুিd তখন লাগামটােক শk কের হােতর মেুঠােত ধের মনেক বেশ িনেয় আেস। আর 
iিndয়gেলা হে  পুেরা বn পশুর মত। eখনকার েছেলেমেয়েদর েদখেল মেন হয় যমরাজ যখন নিচেকতােক রথ, সারিথ, লাগাম 
আর েঘাড়ার uপমা িদেয় uপেদশ িদেয়িছেলন, তখন eেদর িদেক তািকেয়i ei uপমা িনেয় eেসিছেলন। তখনi যমরাজ 
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িদবয্দৃি েত েদখেত েপেয়িছেলন েয বতর্মান যুেগ যুব সমােজর aবsা ei ধরেণর হেব। সব েছেলেমেয়রা েদৗেড় চেলেছ, েকu 
টাকার েপছেন, েকu েভােগর েপছেন, েকu an িকছরু েপছেন, তারপর যখন েদখেছ িকছiু হে  না তখন হয় গলায় দিড় িদে  না 
হেল েTেনর তলায় গলা েপেত িদে । েবিশর ভাগ েলােকরi মন, iিndয় o বুিd িকছুi বেশ েনi, যার ফেল iদািনং কােল েছাট 
েছাট েছেলেমেয়েদরেকo মনsািttকেদর কােছ িনেয় েযেত হে । aথচ কেয়ক বছর আেগo েবিশর ভাগ মাnষ মনsািttক ডাkার 
বেল eকটা েয িকছু আেছ জানতi না। মধয্িবtেদর মেধয্ ei িজিনষটা eখনo eকটু কম, িকnt u িবtেদর মেধয্ ei িজিনষ 
gেলা eেকবাের পশুsের চেল েগেছ। যােদর eকটু িবেবক আেছ, যারা িনেজেদর ভােলামেnর িবচার করেত জােনন তারা েবােঝন 
েয আমােক eেগােত হেব। eেগােত েগেল আমার iিndয় মন o বুিdর কাযর্াবিলর বয্াপার sাপার gেলা বুঝেত হেব। েযাগীরা eেদর 
বয্াপার gেলা জােনন বেলi iিndয়েক মেনর dারা, মনেক বুিdর dারা বেশ িনেয় আেসন। েকন েযাগী egেলােক বেশ আনেত চান? 
তখন বলেছন – 
 

udেরদাtনাtানং নাtানমবসাদেয়ৎ। আৈtব hাtেনা বnুরাৈtব িরপরুাtনঃ।।৫।। 

 িনেজর আtােক িনেজর আtা িদেয়i udার করেত হেব, েতামােক েকu udার করেত পারেব না। ei েয ভkরা pায়i 
বেলন gri udার করেবন, ঠাkরi udার করেবন, িকnt eনারা েকui কাuেক udার কেরন না, আমােক আমােকi udার করেত 
হেব, িনেজেক িনেজi udার করেত হয়। আমােদর eতিদেনর ei জাগিতক জীবেন আজ পযর্n eকিট ঘটনাo েদিখিন েযখােন gr 
তাঁর েচলােক udার কেরেছন। আৈtব hাtেনা বnুঃ, আtাi আtার বnু। আৈtব িরপরুাtনঃ, আবার আtাi আtার সবেচেয় 
বড় শtr। বাiের আমার েকান শtr েনi, আিমi আমার শtr। িক কের আিম আমারi শtr হি ? বলেছন, মাnষ যিদ িনেজেক বেশ 
না রােখ, iিndয়, মন, বুিdেক যিদ সংযত না রােখ, তাহেলi েস িনেজi িনেজর সব েথেক বড় শtr হেয় যায়। আর যখন সব 
িকছুেক সংযত রােখ তখন িনেজi িনেজর ে  বnু হেয় যায়। ei জগেত আিম ছাড়া আমার আর েকান বnু েনi, ei জগেত আিম 
ছাড়া আমার আর েকান শtro েনi।   
 
 ei ে াকিটo sামীজীর খুব িpয় িছল, িতিন eটােক eকটু an ভােব িবে ষণ কেরেছন। মাnেষর যখন সিদর্-jর হয় 
তখন আমরা বিল বাiেরর ভাiরাস েথেক তার ei শরীেরর asখ হেয়েছ। sামীজী বলেছন – কখনi বাiের েথেক asেখর 
আkমণ হয় না, যা হয় সব েভতর েথেক হয়। ভাiরাস েথেকi যিদ asখ হয়, ei ঘের েয আমরা বেস আিছ eখােন হাজার 
হাজার ভাiরাস ঘুের েবড়াে , কi eখন েতা ভাiরাস আমােদর িকছু করেত পারেছ না। কারণ, আমরা েযমন েযমন রকেমর sষম 
খাদয্ েখেয়িছ েসi anসাের শরীেরর pিতেরাধ kমতা eমন ভােব ৈতরী হেয় আেছ েয ভাiরাস gেলা িকছুi করেত পারেছ না। 
যখন sষম খােদয্র aভাব হেয় শরীর dবর্ল হেয় েগেল ei ভাiরাস আমােক aিত সহেজ আkমণ কের বসেব। তার মােন বাiেরর 
কারণ aিত নগণয্, বাiেরর কারণ যিদ শতকরা পাঁচ শতাংশ হয় তাহেল েভতেরর কারণ পঁচানbুi শতাংশ। েদাষ ভাiরােসর নয়, 
েদাষ আমার শরীেরর। আিম শরীেরর িঠক মত যt িনiিন বা আমার আেগর আেগর জেn eমন eমন কমর্ করা আেছ যার কারেণ 
িঠক করা হেয় আেছ েয আমার শরীর dবর্ল হেব, েসi dবর্ল শরীেরর ভাiরাস সংkামণ হেব। শুধু পারমািথর্ক বয্াপােরi নয়, 
জাগিতক বয্াপােরo আিমi আমার kিত করিছ। ei জগেতর মেধয্ শিk েকাথায়, ei েয িব bhাN েদখিছ eর েকান শিki েনi, 
ei জগত েতা pকৃিত, pকৃিতর শিkেতা জেড়র শিk, আর আমার মেধয্ েয শিk েসটা হে  ৈচতেnর শিk। েয মুhেতর্ আিম িঠক 
কের িনলাম আমার িকছ ুহেব না, ei জগতেক আমার uপর িকছু করেত েদব না, কাrর kমতা হেব না আমােক িকছু কের েদেব।  
 

সারা িব bhাN হে  eকটা েকেরািসন বা েপেTােলর জয্ািরেকন, আর আিম হি  েছাT eকটা েদশলাi। eকটা েদশলাi 
েমের িদেল জগত ছাi হেয় যােব। িকnt আমরা েবিশর ভাগ সময় িনেজেদর েপেTাল মেন কির, তার ফেল িব bhাN হে  
েপেTােলর eকটা সমুd আর আিম েসi সমুেdর eকটা েছাT েপেTােলর বুদ্ বুদ্ । তখন ei জগেতর কােছ আমােক মেন হেব aিত 
নগণয্। িকnt যখন েদখব েয আিম েপেTােলর বুদ্ বুদ্  নয়, আিম হি  আgন, তখন জগতi আমার ভেয় pাণ েছেড় পালােব। িযশু, 
মহmদ, sামীজী eনারা জগতেক েদিখেয় িদেলন, দয্াখ্ , আিম হি  আgন, আর ei জগতটা হে  েপেTাল, জগত তাঁেদর কাছ 
েথেক ভেয় পালাে । egেলা েয তাঁেদর েkেti pেযাজয্ হেব আর আমােদর েkেt pেযাজয্ হেব না, তা নয়। eকবার যখন বুেঝ 
িনলাম আিম হি  েসi ৈচতn, আমার মেধয্ আtশিk আেছ, তখন জগেতর েকান দম থাকেব না ei আtশিkর সামেন 
দাঁড়ােনার। কারণ আমার আর জগেতর ধমর্ হে  িবপরীত। eকটা েলােকর সারা গােয় েপেTাল ঢালা হেয়েছ, eখন আপিন eকটা 
েদশলাi কািঠ েjেল তার িদেক eিগেয় যাে ন, তখন েসi েলাকটা িক করেব, আপনার ভেয় েস ঊd র্ ােস পালােব। িকnt আিমi 
eখন িনেজর গােয় েপেTাল েঢেল আতি ত হেয় আিছ। িকnt েযi মhুেতর্ আিম বুেঝ যাব আিম আর জগত িবপরীত ধমর্া, েস 
েপেTাল আর আিম আgন, জগত pাণ েছেড় পালােব। যখনi আিম িনেজেক ৈচতn শিk মেন কের েনব তখনi আিম uেঠ দাঁড়াব, 
যখন আিম মেন করব আিম pকৃিত, আিম জড়, মােন আিম শরীর, আিম iিndয়, আিম মন, আিম বুিd, তখনi আিম aতল গhের 
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হািরেয় যাব। িকnt যখন আিম মেন করেত শুr করব আিম েসi শুd আtা, তখন আিম আমােক uপের িদেক টানেত শুr করলাম। 
যখন আিম িনেজেক জেড়র সে  eকাt করিছ তখনi আিম িনেজi িনেজর শtr হেয় েগলাম, যখন আিম ৈচতেnর সে  eকাt 
করিছ তখন আিমi আমার ে  বnু হেয় েগলাম। 
 

বnরুাtাtনss েযনাৈtবাtনা িজতঃ। aনাtনst শtrেt বেতর্তাৈtব শtrবৎ।।৬।। 

 িযিন িনেজর মনেক জয় কের িনেয়েছন, যাঁর মন eেকবাের শুd হেয় েগেছ, িযিন িজেতিndয় হেয় েগেছন, েসi িজেতিndয় 
পুrেষর আtা তাঁর eখন বnু হেয় েগেছ। eমন চাবুক মারা হেয়েছ েয, সব iিndয় gেলা ভেয় েকঁেচা হেয় হাত েজাড় কের দাঁিড়েয় 
আেছ pভুর আেদেশর aেপkায়। আর েয বয্িk iিndয় gেলােক জয় করেত পােরিন, aিজেতিndয়, তার িক aবsা? ঠাkর খুব snর 
গেlর সাহােযয্ েবাঝাে ন – aনাবৃি র জn চাষবাস হে  না, eকজন চাষা িঠক কেরেছ নদী েথেক খাল েকেট িনেজর চােষর 
জিমর সােথ েযাগ কের িদেত হেব। aেনক েবলা পযর্n খাল েকেটi যাে । েবলা হেয়েছ েদেখ চাষার েমেয় eেসেছ – বাবা, মা 
বেলেছ েবলা হেয় েগেছ, sান কের েখেয় নাo। েমেয়েক চাষা বেল পািঠেয় িদল – eখন যা, আমার aেনক কাজ আেছ, আিম েযেত 
পারব না। তারপর চাষার বu eেস েচচঁােমিচ কের বলেছ – েতামার সব তােতi বাড়াবািড়। চাষা তখন েকাদাল িনেয় বuেক মারেত 
eেসেছ – েপাড়ার মখুী েতার মুN ুi আজ েকেট েদব, জািনসনা বৃি  হয় নাi বেল চাষবাস েনi, েছেলেমেয়েদর িক েখেত েদব! 
চাষার ঐ ugমুিতর্ েদেখ বuেতা ভেয় পািলেয় েগল। eরপর সারািদন ধের খাল েকেট েকেট যখন নদীর সে  েযাগ কের িদল, 
kলkল কের জল জিমেত ঢকুেত লাগল, তখন তার িক আনn। তারপর েস বািড়েত িগেয় বuেক বলল, েদ েতল েদ, eকটু তামাক 
সাজ। তারপর sান কের েখেয়েদেয় িব ােম েগল। আেরকজন চাষা েসo জিমেত জল আনেব বেল খাল কাটিছল, তার বu যখন 
eেস বলল, েতামার সব তােতi বাড়াবািড়, বািকটা কালেক করেলo েতা পার। তখন েসi চাষা সে  সে  েকাদাল েটাদাল েফেল 
িদেয় বueর সােথ বািড় িগেয় েতলেটল েমেখ sােন চেল েগল। তার আর জিমেত জল আনা হল না। ei হে  িজেতিndয় আর 
aিজেতিndেয়র পিরণাম। ei িজেতিndয় আর িক রকম হয়? 
 

িজতাtনঃ pশাns পরমাtা সমািহতঃ। শীেতা sখdঃেখষ ুতথা মানাপমানেয়াঃ।।৭।। 

 ei ধরেণর িজেতিndয় পুrেষর বুিd পূণর্ rেপ িনয়ntেণ থােক। আর যত রকেমর শরীর iিndেয়র িবষেয়র েয সংঘাত িkয়া 
সব পুেরাপুির িনয়ntেণ। সব িকছু িনয়ntেণ হেয় যায় বেল মন pশাn হেয় িগেয় সব সময় ঈ েরi িনিব  িচt হেয় থােক। আর সব 
িকছুেতi সমবুিd eেস যায়। শীেতা sখdঃেখষু তথা মানাপমানেয়াঃ, তােক েকu সmান িদল, িক েকu aপমান করল, শীত, ঊ  
সবর্ েkেt তারঁ বিুdটা সমান। তাi বেল িক তাঁর গNােরর চামড়া হেয় যােব? কখনi না, তাঁরo গরম লাগেব, তাঁরo ঠাNা লাগেব 
িকnt িতিন েয ei িনেয় ছটফট, েচচঁােমিচ করেবন তা নয়। েকu তাঁেক মn কথা বলল তােতo িতিন মন খারাপ কের েভে  
পড়েবন না, আবার েকu িবরাট সmান িদল তােতo তাঁর বুকটা েবলুেনর মত ফুেল uঠেবন না। eকটা ছয় বছেরর বা া আমােক 
িজেjস করল, কাk iংলয্ােNর রাজধানীর নাম িক? আিম সে  সে  তােক বেল িদলাম লNন। বা াটা aবাক হেয় বলেছ, কাk 
তিুম কত িকছু জান, তুিম eত িকছু িক কের জানেল? বা ার ei কথােত আমার িক খুব গবর্ anভব হেব? আবার যিদ বা াটা 
বেল, তুিম িক ু জাননা, লNন িক কখন iংলয্ােNর রাজধানী হেত পাের? তখন িক আমার েকান aপমান েবাধ হেব, মন খারাপ 
কের েভে  পড়ব? ei জগতটােক যখন েদখব eকটা পাঁচ বছেরর বা ার মত, তখন ei জগৎ যিদ আমােক সmানo েদয় তােতo 
আমার িকছু মেন হেব না, aপমান করেলo েভে  পড়ব না। েযাগীরা ei জগতেক পাঁচ বছেরর বা ার মতi েদেখন আর বা ােদর 
সােথ েয রকমিট বয্বহার হয়, েসi রকমi ei জগেতর সােথ তাঁর বয্বহার হয়। আমরা ei জগতেক আমার মত মেন কির বেল 
আমােদর eত সমsা। eiটাi আমােদর সমsা েয আমরা জগতেক বD েবশী মলূয্ িদেয় েফিল, িকnt ভুেল যাi েয ei জগৎ 
হে  pকৃিত, pকৃিত মােন জড়, ৈচতn শিkর তুলনায় ei pকৃিতর েকান মলূয্i েনi। তারপের ei eকi কথা বেল যাে ন – 
 

jানিবjানতpৃাtা kটেsা িবিজেতিndয়ঃ। যkু iতযু্চয্েত েযাগী সমেলা া কা নঃ।।৮।। 

 eনারা kটs হেয় যান, মােন েযােগ আrঢ় হেয় যান, তাঁর িনেজর srেপ িsত হেয় থােকন। pকৃিতেত েকাথায় িক হে  
েসিদেক eেঁদর আর দিৃ  থােক না। িবিজেতিndয়ঃ, সব iিndয়gেলােক সংযেম িনেয় আসা হেয়েছ। iিndয় যতkণ সংযেম থােক না, 
ততkণi যত aশািn েলেগ থােক। আমােদর ei েয েবিশ ঠাNা লাগা, েবিশ গরম লাগা, মান aপমােন কাতর হoয়া eigেলা 
সবটাi iিndেয়র aসংযিমত aবsার লkণ। jানিবjান, যখন শােstর কথা gr মুেখ শুেন শুেন ধমর্ o ঈ েরর বয্াপাের ধারণা হে  
তখন eেক বলা হে  jান, আর যখন ei jানেক জীবেন uপলিb হেয় েগল েসটাi তখন হেয় েগল িবjান। ei jানিবjােনর 
সে  তpৃাtা যুk করা হে , আিম sেp eকিদন ঠাkরেক দশর্ন করলাম, িকংবা দিkেণ ের মা ভবতািরণীর মিুতর্র সামেন দািঁড়েয় 
মােক দশর্ন করেত করেত েদখিছ মােয়র মুিতর্ আেলােত ঝলমল কের uঠল, তখন মেন হল মা ভবতািরণী সিতয্ সিতয্i িবরাজ 
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করেছন। তৃpাtা মােন শুধু eiটুki নয়, শােstাk jান পুেরাপুির আমার জানা থাকেত হেব। ঠাkর েতাতাপুরীেক বলেছন – যতkণ 
না আমােক সব িশিখেয় িদ  ততkণ েতামার eখান েথেক ছাড়া েনi। েতাতাপুরী িতন িদেনর েবিশ েকাথাo থাকেতন না, িকnt 
ঠাkেরর জn দিkেণ ের মােসর পর মাস aবsান করেত হেয়িছল। শুধু িবjান হেল হেব না, jানo থাকেত হেব। ঠাkরেক 
eকজন বলেছন – আপিন িক জােনন, আপিন েতা েকান শাsti পেড়নিন। ঠাkর বলেছন – আিম শুেনিছ কত। যার জn কথামৃেত 
ঠাkেরর েকান কথায় শােstর aপিসdাn পাoয়া যােব না। মুখর্ ভkরা বেল েবড়ায়, বi পড়ার িক দরকার, ঠাkর িক বi 
পেড়িছেলন? ঠাkর বেলিছেলন gn না gিn। িকnt গীতা eখােন বলেছ শাst jান যিদ না থােক তাহেল েস পুেরাপুির aসmূণর্। ঠাkর 
িনেজ পুেরা শাst jােন pিতি ত িছেলন। িতিন েকাথায় aধয্াt রামায়ণ পাঠ হত খবর েপেলi ছুেট েযেতন, গীতা শুনেতন, আর 
িবিভn পিNতরা ঠাkেরর কােছীেস িবচার করত েসgেলা ঠাkর সব শুনেতন। eখন আিম বi পেড় jান aজর্ন কেরিছ, িক gr মুেখ 
শােstর কথা শুেন jান লাভ কেরিছ তােত িকছু আেস যায় না। ei jানটা থাকেত হেব, ei jান যখন হেয় েগল তখন aেdর্ক 
হল। বািক aেdর্ক হে  িবjান, ঐ jানটা eবার িনেজেক uপলিb করেত হেব।  
 
 যুk iতযু্চয্েত েযাগী, িঠক িঠক েযাগী কখন হয়? যখন ঠাkর বেলিছেলন টাকা মািট মািট টাকা, সমেলা া কা নঃ, েলা  
a  হে  মািট, পাথর iতয্ািদ, আর কা ন মােন টাকা পয়সা। ঠাkর িঠক eiটাi কেরিছেলন, টাকা মািট মািট টাকা, যুk 
iতুয্চয্েত েযাগী সমেলা া কা নঃ, েযাগীর কােছ মািট, পাথর, েঢলা যা, টাকা, পয়সা, েসানা, rপাo তাi, সবটাi apেয়াজনীয় 
তাঁর কােছ। েযমন জগতেক পাচঁ বছেরর বা ার মত েদেখন, িঠক েতমিন যত ধন েদৗলত আেছ সেবেতi মািটর েঢলার মত 
েদেখন। জগেতর েথেক তাঁর েকান িকছুর দরকার েনi। টাকা পয়সা েতা ei জগেতর bar t ery uni t , মােন আিম িকছু চাiিছ, 
তার বদেল আমােকo িকছু িদেত হেব, আেগকার িদেন আিম চাল-গম চাiিছ তার িবিনমেয় আমােক an িকছু িদেত হেব, eখন 
হেয় েগেছ টাকা, টাকার িবিনমেয় আমােদর যা যা pেয়াজন সব িকছু েপেয় যাি । িকnt আমারেতা িকছুর pেয়াজন েনi, আিম টাকা 
িনেয় িক করব।  
 
 aেsTিলয়ােত eক ভdেলাক গািড় কের eকটা pতয্n gাময্ রাsা িদেয় যাে ন। েযেত েযেত মাঝ রাsায় তার গািড় খারাপ 
হেয় যায়। রাsার ধাের eক Tাiবাল েলাকেক েদেখ জল চাiল। েলাকটা েকাথা েথেক জল eেন িদেয়েছ, ভdেলাকo গািড়র 
েরিডেয়টের জল ঢালার পর পেকট েথেক কেয়কটা ডলার বার কের েলাকিটর হােত িদেয়েছ। েলাকিট ডলারটা হােত িনেয় েদখেছ 
eটা আবার িক িজিনষ। েবচারা জােনi না ডলার িক িজিনষ, েস ঐ ডলার gেলা uেlপােl েদেখ িনেয় আবার রাsার uপর েরেখ 
চেল েগেছ, তারপর েসgেলা আবার বাতােস uিড়েয় aেনক দূের িনেয় েফেলেছ। েস জােনi না ডলার িক পদাথর্, eটা িদেয় িক হয়। 
আমােক যিদ েকu েকিনয়ার পাঁচশ টাকার কােরিn েনাট েদয়, eখন ei েনাট িনেয় আিম িক করব, eখােন ei েনাট আমার েকান 
কােজi লাগেব না, ভারতীয় কারিnর েনাট িদেল কােজ লাগত, িকnt ei েনাট gেলার মূলয্ আর খবেরর কাগেজর টুকেরা মূলয্ 
আমার কােছ সমান। িযিন ঋিষ তাঁর ei জগত েথেক েনoয়ার িকছুi েনi, al eকটু যাo দরকার েসটা eমিনi তাঁর কােছ eেস 
যায়। eরপর  আবার বলেছন – 
 

shিntাযুর্দাসীnধয্sেd বnষু।ু সাধষুব্িপ চ পােপষ ুসমবুিdিবর্িশ েত।।৯।। 

 shদ, িযিন আমার uপকার করেছন, িমt, িযিন আমার বnু, aির মােন শtr, uদাসীন, েয েকান িকছুেক rেkপ কের না, 
বnু, সাধু, পাপী, ei ধরেণর যত রকেমর েলাক আেছ সবার pিত তাঁর সমান দৃি । কাrর pিত েকান আসিko েনi িবেdষo েনi, 
eকজনেক েদেখ কােছ ছুেট যাে ন, আেরকজনেক েদেখ িবরk হেয় পািলেয় যাে ন, েযাগীর মেধয্ ei ধরেণর েকানটাi হয় না, 
সবার pিত সমান ভাব। সাধু সnয্াসীরা সিতয্i ei ভাব িনেয়i জগেতর সব িকছুেক েদেখন, শtrভাবo কাrর pিত থােক না, 
কাrর কাছ েথেক পালানo না। কাঁচা সাধকেদর pাথিমক aবsায় কাrর pিত eকটু ভােলাবাসা থােক, সাধনা করেত করেত েসটাo 
আেs আেs েকেট যায়, েক eেলা েক েগেলা তােত তাঁর িকছুi আেস যায় না। িকnt যার সে  তাঁর ঈ রীয় কথা হেব শাstীয় 
কথাবাতর্া হেব, তার স  তাঁর ভােলা লােগ। আবার েয িবষেয়র কথা বলেছ, তােক হয়ত তাঁর ভােলা লাগেব না, িকnt দরূ দরূ কের 
তািড়েয়o েদেবন না। eরপর বলেছন – 
 

েযাগী যু ীত সততমাtানং রহিস িsতঃ। eকািক যতিচtাtা িনরািশরপিরgহঃ।।১০।। 

 ei ে াক েথেক ভগবান েযােগর anশীলন িকভােব করেত হেব বলেছন। তিুম যিদ েযাগী হেত চাo তাহেল েতামােক 
কতকgেলা শতর্ পালন করেত হেব। সততং, সব সময়, আtানং, মনেক বিহমুর্খী না েরেখ anমুর্খী রাখেত হেব। যারা েবিশ কথা 
বেল, aেনক কােজ জিড়েয় রেয়েছ, pচুর বi পেড়, েলখােলিখ কের, মন চ ল, eরা কখনi েযাগী হেত পারেব না। েযাগী মােনi 
হে  anমুর্খী। রহিস িsতঃ, রহিস মােন িনজর্েন eকা eকা থাকা। ei aধয্ােয়র pথেমi শ রাচাযর্ ভাে র ভূিমকােত বলেছন েয 
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ধয্ানেযাগ গৃহেsর জn নয়। গৃহীরা eকা eকা থাকেত পাের না, িকছু িদেনর জn যিদo বা eকা থাকেব তারপেরi ছটফটািন শুr 
হেয় যায়। তাছাড়া েয গৃহs তার েয বu, বা া, নািত-েপাতা রেয়েছ eেদরেক েকাথায় েছেড় িদেয় িনজর্েন eকাকী বাস করেব। 
বলেছন – রহিস হে  িনজর্ন জায়গা, eকাn sান, আর eকািক হে  িনজর্ন জায়গায় িনেজেক সবার েথেক আলাদা কের eকা eকা 
রাখা। যতিচtাtা, িনেজর েদহ iিndয়েক িযিন জয় কের েরেখেছন। িনরািশরপিরgহঃ, িনরািশঃ হে  েকান িকছুর pিত তাঁর তৃ া 
েনi, aপিরgহ, মােন েকu যিদ িকছু িদেতo আেস gহণ করেবন না। aপিরgহ মােন িকছুi না েনoয়া নয়, আমার যতটুk দরকার 
ততটkুi েনব। তাo যার তার কােছ েথেক েনেবন না, তাঁর কেয়কজন পছেnর েলাক আেছ, তােদর ছাড়া আর কাrর কাছ েথেক 
িকছু েনেবন না। যার তার কােছ েথেক, aেচনা aপিরিচত েলােকর কাছ েথেক েকন েনেবন না? েকননা িতিন েতা জােনন না, েস 
িকভােব aথর্ uপাজর্ন করেছ, তার িক মতলব আেছ, তাi েযাগীেক সবার কােছ েথেক সব িকছু িনেত েনi।  
 

শুেচৗ েদেশ pিত াপয্ িsরমাসনমাtনঃ। নাতুয্ি তং নািতনীচং ৈচলািজনkেশাtরm ।।১১।। 

 eiসব হেয় যাoয়ার পর eবার িনেজর আসনেক িঠক করেত হেব। েকাথায় আসন পাতেত হেব? পিবt sােন, েযখােন 
েসখােন বেস পড়েল চলেব না। শুেচৗ েদেশ, আেগ েদখেত হেব জায়গাটা পিবt িকনা। িsরমাসনm  আtনঃ, িনেজর আসনিটেক িsর, 
aচল করেত হেব। নাতুয্ি তং, আসন খুব u ঁচুo হেব না আবার নািতনীচm , eকবাের নীচু হoয়াo িঠক হেব না। u ঁচু জায়গায় বেস 
ধয্ান করার সময় মেন হেব আিম েযন পেড় যাব, েসiজn u ঁচু আসেন বসেত েনi। নািতনীচm , আসেনর sান নীচু হেল বৃি  পড়েল 
জল গিড়েয় আসেত পাের, েযসব েপাকামাকড় মািটেত চলােফরা কের েসgেলা গােয় uেঠ েযেত পাের। ৈচলািজনkেশাtরm , 
আেগকার িদেন মিুন ঋিষরা েয ধরেণর আসেন বেস ধয্ান করেতন, তােত pথেম থাকত kেশর eকিট আসন, তার oপর বয্া  চমর্, 
বা হিরেণর চমর্, তার oপের কmেলর আসন। eiটাi হে  িsরাসন। তেব eখন আর egেলা aতটা বাধয্তামূলক নয়। বলেছন – 
 

তৈtকাgং মনঃ কtৃা যতিচেtিndয়িkয়ঃ। uপিব াসেন যু য্াদ্ েযাগমাtিবশুdেয়।।১২।। 

 ei রকম আসেন বেস বিহেরিndয় আর anেরিndয়েক সংযত কের মনেক eকাg করার েচ া কের িচtশুিdর জn 
েযাগাভয্াস করেত হেব। শরীরটা িক রকম থাকেব? 
 

সমং কায়িশেরাgীবং ধারয়nচলং িsরঃ। সংেpkয্ নািসকাgং sং িদশ ানবেলাকয়n ।।১৩।। 

 েমrদN, gীবা, মsক েসাজা eক সরল েরখায় থাকেব। েমrদN েসাজা না থাকেল কখন u  িচnন হয় না। যােদর 
েকামের বয্াথা আেছ তােদরেকo েসাজা হেয় বসেত হেব, দরকার হেল েকামের েবl েবঁেধo বসা েযেত পাের। সংেpkয্ নািসকাgং 
sং িদশ ানবেলাকয়n , েকান িদেক দৃি  থাকেব না, eকমাt নািসকার aেg দৃি  থাকেব। আচাযর্ শ র eiখােন বলেছন েয, eখােন 
নােকর agভাগেক েদখার কথা বলা হে  না। বলা হে  বাiেরর জগৎ েথেক মনটােক েটেন anমুর্খী করেত। যিদ নােকর ডগায় 
েকu ধয্ান কের তাহেল মন ঐ নােকর ডগােত েকndীভতূ হেয় ঐখােনi আটেক থাকেব, িকnt েযােগর uেd  হে  মনেক আtােত 
eকাg করা। েসiজn শাst কখনi বলেত পােরনা েয নােকর ডগােত ধয্ান করেত হেব। aথচ iদািনং aেনক েkেt েদখা যারা 
েযাগ িশkক তারা নােকর agভােগ দৃি েক িনবd করেত বেল। শুধু তাi নয়, eরা আবার িবধান েদয়, eiখােন তািকেয় ধয্ান 
করেল ei হেব, aমকু জায়গায় দিৃ  িনবd কের ধয্ান করেল তমকু হেব। ei ধরেণর পdিত পুেরাপিুর শাst িবেরাধী, শাst না পেড় 
িকছু eিদক oিদক শুেন িনেয় েযাগ িশkক হেয় েবাকােদর ধয্ান েশখাে । বkবয্ হে  বাiেরর জগত েথেক মনটােক gিটেয় 
েভতেরর িদেক anমুর্খী করা। 
 

pশাnাtা িবগতভীb র্hচািরbেত িsতঃ। মনঃ সংযময্ মি েtা যkু আসীত মৎপরঃ।।১৪।।  

 pশাnাtা, মনটােক শাn কের, িবগতভীঃ, েকান ভয়ভীিত থাকেব না, bhচযর্ bত িন াপবূর্ক পালন কের মনটােক সংযত 
কের েযাগাভয্াস করেব। মনটা েকাথায় থাকেব? বলেছন মৎ-িচtঃ আর মৎপরঃ, আমােত মনটােক eকাg করেত হেব। শ র ei 
মৎপরঃ শেbর uপর খুব snর বয্াখয্া কের বলেছন েয, সাধারণ িবষয়ী েলাক যিদ stী েpিমক হয়, তখন তার stীর pিত তার িচtটা 
েলেগ থােক, িচtটা stীিচt হেয় যায়। eমনিক েয খুব কামুক েলাক, তার মনটা সব সময় stীর pিত পেড় আেছ। তখন তােক িক 
বলেব? stীিচt, েস িকnt মি tঃ নয়। িকnt েসo ভােলা কের জােন েয, েদেশর রাজা আমার stীর েথেক েবিশ kমতাশালী। বা েস 
যিদ িশবভk হয় তখন েসo জােন েয, ভগবান িশব তার stীর েথেক েবিশ kমতাবান। িকnt েয িঠক িঠক ভk, েসi ভেkর িচt 
পুেরাপুির আমােত মােন ভগবােনi পেড় থােক। ভেkর কােছ সবেচেয় বড় েক? আিম ীকৃ । েয েভাগী তার িচt থােক eকটা 
েভােগর িজিনেষ আর েস ে  মেন কের আেরকটা িজিনষেক। িকnt েয pকৃত ভk, তার িচtটা যাঁর কােছ থােক তাঁেকi েস মহৎ 
বেল, ে  বেল জােন। েস েক? ভগবান। আমােদর মন eেকক সময় eেকক িজিনেষ েছাপান থােক, কখন pেমাশেনর রেঙ, কখন 
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েpিমকার রেঙ আবার an সময় an িকছুর রেঙ। ভেkর ভােলাবাসা আর শিkর েবাধ eকটাi রেঙ েছাপান থােক, েসi রঙ হে  
ঈ েরর রঙ, ভk জােন ঈ রi সব, ঈ েরর uপের আের েকu েনi। আমােদর কােছ ঠাkর হে  পরমপুrষ, িকnt িচtটা ঠাkের না 
িগেয় eেকক সময় eেকক জায়গােত পেড় থােক। যারা আরo সাধারণ তােদর িচtটা আরo চারেট িজিনেষ পেড় থােক আর তােদর 
কােছ পরঃ মােন ে  হে  েকান েনতা বা িফlsার, ভগবােন eেদর িব াস েনi। পেরর ে ােক বলেছন – 
 

যু েnবং সদাtানং েযাগী িনয়তমানসঃ। শািnং িনবর্াণপরমাং মৎসংsামিধগ িত।।১৫।। 

 ei ধরেণর েযাগীরা েযাগাভয্াস কের কের মনটােক যখন পুেরা িনয়ntেণ িনেয় আেসন, তখনi েস শািn পায়, তখনi 
িনবর্াণ লাভ কের। ei dেটা িজিনষ আমার িনয়ntেণ থােক, েসiজn যখন িনবর্াণ েপেয় যায় তখন েস আমার sানo েপেয় যায়। 
আমার েয sান েসiটাi িঠক িঠক শািnর sান।  
 
 গীতার pেতয্ক aধয্ােয় িকছু না িকছু তtt কথা আেছ। গীতার মূল কথা gেলা আমােদর আেলাচনা করা হেয় েগেছ, eখন 
eকi কথা aেনকবার ঘেুর িফের আেলাচনার মেধয্ চেল আসেব। শ রাচাযর্ বলেছন, মাnেষর বুিd aিত সাধারণ তাi ভগবান 
েলাককলয্ােণর জn, মাnষ যােত ধারণা করেত পাের তাi eকi কথা বার বার বলেছন। eখন বলেছন িযিন েযাগী হেত চাiেছন 
তাঁেক িক িক করেত হেব – 
 

নাতয্ তst েযােগাহিs ন ৈচকাnমন তঃ। ন চািতspশীলs জাgেতা ৈনব চাজুর্ন।।১৬।। 

 েযাগী হেত েগেল pথেম তাঁর খাoয়া, ঘমুেনা, জাগা সব িকছুেক িনয়িমত করেত হেব। খুব েবিশo খােব না আর 
eেকবােরi িকছু না েখেয় থাকাটাo েযাগীর পেk কখনi uিচত নয়। ঘুমেনাটাo িঠক েসi ভােব, খুব েবিশ ঘুেমােব না আবার 
সারাkণ েজেগ থাকাটাo িঠক না। েযাগী কতটা খাoয়ার gহণ করেব ei বয্াপাের আচাযর্ শ র বলেছন, েপেট যতটা খািল জায়গা 
আেছ তার adর্ ভাগ খাদয্ িদেয় পূরণ করেত হেব, চার ভােগর eক ভাগ জল িদেয় ভরেত হেব, আর বািক aংশ বায়ু চলাচেলর 
জn রাখেত হয়। েযাগীেদর েপট সব সময় হাlা রাখেত হয়। সpদশ aধয্ােয় ভগবান আেলাচনা করেবন েযাগী িক ধরেণর খাবার 
খােবন যােত শরীরটাo হাlা থাকেব আবার শিkরo ঘাটিত হেব না। eরপর বলেছন – 
 

যুkাহারিবহারs যkুেচ s কমর্s। যkুspাবেবাধs েযােগা ভবিত dঃখহা।।১৭।। 

 যাঁরা আধয্ািtক পুrষ তাঁেদর সব িকছুi যুk, যুk বলেত আচাযর্ বলেছন, িনয়ত পিরমাণ, সব িকছু েমেপ o িনয়িমত। 
আহার, কথা বলা, হাঁটাচলা, পির ম করা সবটাi পিরিমত, েকানটাi aিতিরk নয়। যারা সব সময় কােজ কেমর্ েমেত থােক, pচুর 
খাoয়া-দাoয়া করেছ, েভাজনিবলাসী, সারাkণ বকবক কের যাে , eেদর dারা েযাগী হoয়া কখনi সmব নয়। খাoয়া-দাoয়া 
eকিদন েবিশ কের িনেলi শরীর েগালমাল করেত শুr করেব, আবার সমেয় খাoয়া-দাoয়া করা, খাoয়ার সময় যিদ aিতkম কের 
যায় তাহেল ভােলা হয় েসিদন না খাoয়া। েযাগীর ঘুেমােত যাoয়াটাo িনয়িমত, েজেগ থাকাটাo িনয়িমত। ei ভােব যখন যুk হেয় 
েয েযাগ হয় তখন ei েযােগ সব dঃখ নাশ হেয় যায়। িকেসর dঃখ নাশ হয়? সংসােরর dঃখ, শ রাচাযর্ আেগo বেলেছন েয ei 
সংসার হে  dঃখময়, সংসারi dঃেখর uৎপিt। আমােদর dঃেখর েশষ েনi কারণ আমরা েকান বয্াপােরi, খাoয়া-দাoয়া, িব াম, 
কথাবাতর্া, েঘারা-েফরা েকান িকছুi যুk হেয় কিরনা। আবার গবর্ কের বিল আিম েযটােত েলেগ আিছ েসটােতi েলেগ থািক, eখােন 
িকnt েসটােতi েলেগ থাকেত বলা হে  না। সব িকছুi িনয়িমত করেত হেব। যখন কাজ করা হেব, eকটা সময় িগেয় আমােক 
েথেম েযেত হেব, তারপর an eকটা, েসখান েথেক আেরকটা সব িকছুi sিনয়িntত আর sিনয়িমত ভােব করেত হেব। aিনয়িntত 
আর aসংযত জীবন যাপেন যারা aভয্s তারা কখনi েযাগী হেত পােরনা। েযাগী হoয়ার জn জীবন পিরচযর্ার সব িকছুেক গভীর 
ভােব sিনয়িntত করেত হেব।  
 

যদা িবিনয়তং িচtমাtেnবাবিত েত। িনঃsহৃঃ সবর্কােমেভয্া যুk iতযু্চয্েত তদা।।১৮।। 

 কামনা রিহত মন, মােন যার মন সমs কামনা েথেক মুk, তখন েসi মন িবেশষ ভােব eকাg হেয় যায়, aথর্াৎ বাiেরর 
িচnাgেলা েথেক িনেজেক েটেন eেন gিটেয় িনেয় েভতের ঢুেক েগল। মন eকাg হেলi েযাগী হেয় যােব না, যারা asর তােদরo 
মন eকাg হয়, যারা িটিভেত ভারত পািকsােনর িkেকট ময্াচ েদখেছ তােদরo মন eকাg থােক। েযাগীর eকাg মন আর ei 
ধরেণর eকাgতার মেধয্ তফাৎ েকাথায়? বলেছন, eেদর বাiেরর জাগিতক িজিনেষর pিত মন eকাg আর েযাগীর মন anজর্গেতর 
গিত pকৃিত, েয গিত pকৃিতেত সমs িব  bhাN বয্ািপ anসৃত হেয় চেলেছ তার uপর eকাg। েযাগীর যখন জগেতর সব িকছুর 
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েথেক তৃ া চেল যায়, ছড়ান মনেক সব িকছু েথেক kিড়েয় েভতের িনেয় আেসন তখন তাঁর মন সমািধs হেয় যায়। ঐ মন যখন 
সমািধs হয় তখন িক রকম হয়? 
 

যথা দীেপা িনবাতেsা েন েত েসাপমা sতৃা। েযািগেনা যতিচts যু েতা েযাগমাtনঃ।।১৯।। 

 বাতাস িববিজর্ত sােন যিদ eকটা pদীপ jািলেয় রাখা হয় তখন pদীেপর িশখার িদেক তাকােল েদখা যায় pদীেপর িশখা 
eকটুo কিmত হয় না, িsর হেয় থােক। বাতােস pদীেপর িশখাটা নেড় েকন? pদীেপর মেধয্ েতল আেছ আর সলেত আেছ। েতলটা 
হে  তরল পদাথর্, আর কয্ািবলাির pথায় সলেত েতলটােক টানেত থােক। eখন সলেতেত আgন িদেল েসi আgেনর তােপ 
pদীেপর েতলটা গয্ােস rপাnিরত হেয় যায়, ঐ গয্াসটা সলেতর আgেনর সংsেশর্ eেস jলেত থােক বেল pদীেপর িশখাটা ৈতরী 
হয়। গয্াস মােন বায়বীয় পদাথর্, গয্াস আর বাতাস eকi। eখন ঘের েয বাতাস বiেছ, েসi বাতােসর মিলkয্লs  gিল গয্ােসর 
মিলkয্লসেক ধাkা মারেত থাকেল pদীেপর িশখাটা নড়েত থােক। ei কারেণi pদীেপর িশখাটা কিmত হয়। আgেনর তােপ েতল 
যখন গয্ােস rপাnিরত হে  তখন গয্ােসর কেয়কটা মিলkয্লs  পািলেয় েযেত সkম হয়, কেয়কটা মিলkয্লs  পািলেয় যাে  বেলi 
আমরা pদীেপর গেn বুঝেত পাের eটা িঘেয়র pদীপ, eটা েকেরািসেনর pদীপ। িক কের বুঝেত পারিছ? িকছু পািটর্েকলs  েয 
পািলেয় যাে  তােদর গn েথেকi আমরা বঝুেত পাির েকানটা িঘেয়র pদীপ আর েকানটা েকেরািসেনর pদীপ। েপেTাল িডেজেলর 
গািড় েথেক েয েধাঁয়া েবেরায়, আসেল egেলাi হে  েয গয্াসটা jলেছ না েসi গয্ােসরi না jলা পািটর্েকলs । গয্াস পািটর্েকলs  
যিদ না পুড়েত পাের তখন েধাঁয়া হেয় েবেরায়। eকটা গািড়র kমতা ei ভােবi েদখা হয়, েয গািড়র iি ন পুেরা গয্াসেক পুিড়েয় 
িদেত পাের েসi গািড়র kমতা সব েথেক েবিশ। িকnt পুেরা গয্াসেক পুিড়েয় েদoয়া aসmব।  
 
 ঘের যিদ পাখা চলেত থােক তখন pদীেপর িশখা িনবু িনবু হেয় যায়। কারণ তখন হাoয়ার মিলkয্লs  gিল চলেত চলেত 
pদীেপর েতেলর মিলkয্লs  gিলেক ধাkা মারেছ, তখন িশখাটা নেড় oেঠ। ei কারেণ hািরেকেনর আেলার চারপােশ eকটা কাঁচ 
িদেয় েদoয়া হয়, তখন বাতাস আর সরাসির eেস আঘাত করেত পারেব না, hািরেকেনর আেলাটা িsর থােক। আমরা যখন ধয্ান 
করেত বিস তখন ei মনেক িনেয়i ধয্ান করেত হেব। মনটা হে  জড় পদাথর্, আর জগেতর যা িকছু আেছ সবi জড়। ei জড় 
পদাথর্ মনেক সব সময় ধাkা মারেছ, আর তােতi মন চ ল হেয় oেঠ। িকnt ধয্ােন মনটােক eমন ভােব সব িকছু েথেক gিটেয় 
েনoয়া হেয়েছ েয জাগিতক যা িকছু আেছ মেনর কােছ েপৗঁছােতi পারেছ না, যার ফেল মনটা িsর হেয় যায়। pদীেপর আেলাটাo 
গয্াস আর বাতাসটাo গয্াস, গয্াস যখন গয্াসেক ধাkা মারেছ তখন িশখাটা চ ল হেয় oেঠ। pদীেপর িশখার ei চা লয্েক 
িকভােব আটকােনা যােব? বাiেরর বাতাসেক pদীেপর িশখার কােছ আসেত না িদেলi েস আর চ ল হেব না। িঠক eকi বয্াপার 
হয় মনেক সমািহত করার েkেt। মনটাo জড় আর বাiের যা আেছ েসটাo জড়, েচাখ, কান, নাক সব সময় জড় পদাথর্ েছেড়i 
যাে , আর egেলা িগেয় মনেক ধাkা মারেছ, আর মনo চ ল হেয় uঠেছ। মন যখন চ ল হেয় েগল তখন েসi মনেক আর 
anেরর িদেক েফরান যােব না। েফরােনার uপায় িক? বাiেরর েথেক েযgেলা ধাkা মারেছ ঐ ধাkা মারাটােক আটেক েদoয়া। 
আটেক িদেল জাগিতক বst সমূেহর েয pবাহ চলিছল েসটা েথেম যােব। েযi েথেম যােব তখন মন আর চ ল হেব না।  
 
 েযাগীর মন সমািধ aবsায় pদীেপর িনবাত িশখার মত িsর হেয় যায়, পরমাtার িদেক তখন মন চেল যায়, পরমাtােতi 
মন িsত হয়। ei েয বার বার িজেতিndয় বলা হে , িজেতিndয় শেbর pকৃত aথর্ হে  জগৎ েথেক মনটােক সরান। জগৎ েথেক 
যিদ মন না সরান হয় তাহেল িকnt মন চ ল থাকেব। মন চ ল মােন বাতােসর মেধয্ মনটা পেড় রiল। ঠাkর ei জni বলেছন 
িনজর্ন বাস, িনজর্েন eকােn িকছু িদন সাধনা কের মনেক িsর করেত হয়। সংসাের েথেক মনেক িsর করেত েচ া করা খুবi 
dঃসাধয্। সংসাের pিত মুhেতর্ িকছু না িকছু িব  েলেগi থােক, ei সব িব েতi মেনর সাময্ ভাব ন  হেয় বেস। eখােন আচাযর্ 
বলেছন েযাগীর িনrd িচt সিবকl সমািধেত িন m দীপিশখার মত িsর হেয় যায়। েযাগীর িনrd মেনর aবsা ei িন m 
দীপিশখার সােথ তুলনা কের েবাঝান হল।  
 

যেtাপরমেত িচtং িনrdং েযাগেসবয়া। যt ৈচবাtনাtানং প nাtিন তু িত।।২০।। 

 মনেক ei ভােব সব িকছু েথেক সিরেয় আনার পর মন যখন সমs বৃিtশূn হেয় যায়, তখন েযাগীর েভতের 
পরমেজয্ািতর দশর্ন হয়। পরমেজয্ািত হে  ৈচতেnর আেলা, eটা ei জাগিতক আেলা নয়। িকnt সব সময়i েয েজয্ািত দশর্নi 
হেব তা নয়, িবিভn েযাগীর দশর্েনর aিভjতা িভn িভn হেয় থােক। 
 
 আl  গাজালী বেল eকজন খুব নামকরা মসুিলম দাশর্িনক পিNত িছেলন, িতিন কেয়ক বছর sিফ সাধনাo কেরিছেলন। 
সাধক যখন সাধনা কের েজয্ািত দশর্ন কের তখন তার আসেল িক রকম দশর্ন o anভিূত হয়, eর uপর তাঁর aেনক বণর্না আেছ। 
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েসখােন িতিন বলেছন েয, মােঝ মােঝ েজানািকর আেলার মত িঝকিমক কের oেঠ, তেব ei টুিন লাiেটর আেলার কথা বলা হে  
না। ei েজয্ািতর আেলাটা eেকবােরi আলাদা, যােদর দশর্ন হয় তারাi েবাধ করেত পােরন, যােদর েজয্ািত দশর্ন হয়িন তােদর 
পেk eর ধারণা করাটা eকটা কাlিনক বয্াপার হেয় দাঁড়ােব। ei েজয্ািতর েভতের aেনক রকেমর রঙ o ৈবিচtয্ েখলা কের। 
aেনক সময় েদেখন েয িনেজর শরীরটাi েজয্ািতমর্য় হেয় েগেছ। আবার কখন েদেখন পুেরা জগতটাi েজয্ািতমর্য় হেয় েগেছ। ei 
েজয্ািতটাo ৈচতn সtার eকটা rপ। তেব ei েজয্ািত দশর্েনর িদেক েবিশ মন িদেত েনi, কারণ ei েজয্ািত দশর্নi সব িকছু 
নয়। eেত মন িদেল eiখােনi আটেক থাকেত হেব।  
 
 প nাtিন, আtােক েদেখন েজয্ািতঃsrপ, আচাযর্ শ র িনেজর তরফ েথেক eখােন িকছু মnবয্ েযাগ কেরেছন, ei 
হে  সাধারণ পিNত আর আচােযর্র তফাৎ। সাধারণ পিNত িনেজর তরফ েথেক ei ধরেণর কথা িলখেত পারেব না। ঠাkর বলেছন 
শ রাচাযর্ হে ন aবতার, aবতার জােনন েযাগীরা িঠক িক েদখেত পান। মাnষ যখন সমািধ aবsায় িনেজর আtােক দশর্ন কের, 
দশর্ন কের যখন েস পরমতুি  লাভ কের, তখন েসi aবsায় মাnষ আtােক িক rেপ েদেখ? শ রাচাযর্ বলেছন, পরমেজয্ািতঃ srপ 
েদেখ। ei পরমেজয্ািত দশর্েনর পর িক হয়?  
 

sখমাতয্িnকং যtদ্ বিুdgাhমতীিndয়m । েবিt যt ন ৈচবায়ং িsত লিত তttতঃ।।২১।। 

 েযাগী ei aবsায় আতয্িnক sখ লাভ কেরন। iিndেয়র dারা যত রকেমর sখ লাভ হয় েসi sেখর সােথ ei sেখর 
েকান তুলনাi করা যায় না, বলেছন sখমাতয্িnকং, আতয্িnক sখ লাভ, েয sেখর সােথ an েকান sেখর তলুনাi করা যায় না। 
ei পরমেজয্ািত দশর্ন লােভর পর তার সব িকছু িsর হেয় যায়, জাগিতক েকান িকছুেতi েস আর িবচিলত হয় না। eখােন eকটা 
িজিনষ s  কের বুঝেত হেব েয, যার ঈ র jান বা আtjান হেয় েগেছ, তােদর জাগিতক বst েথেক sেখর anভব বা dঃখ 
anভব চেল যােব না। তােক যিদ িমি  েখেত েদoয়া হয় তার িমি  েখেত িক ভােলা লাগেব না? খুবi ভােলা লাগেব। িকnt ঈ র 
দশর্েন তার েয আনn হয় েসi আনn eত িবশাল, ei আনেnর কােছ জাগিতক sখটা eতi নগণয্ েয, eigেলার িদেক তার 
আর মন যায় না। ঠাkর েসiজn dেটা কথা বলেছন। eকটা কথা হে  – bhjান হেয় যাoয়ার পর িতেলাtমা-রmার মত 
snরীেক িচতাভs মেন হয়। তার মােন ei নয় েয িতেলাtমার মত rপেক িতিন েহয় jান করেছ, eiখােন আমরা aেনেক ভুল 
বুেঝ থািক। ঠাkর eখােন েহয় jােনর কথা বলেছন না, িচতাভs বলা মােন তাৎপযর্ শূn। আেরকিট কথা হে  – িমছিরর পানা 
খাoয়ার পর িচেট gেড়র পানা আর েখেত iে  কের না। যােক সারা জীবন েফনা ভােত িচিন িদেয় পায়েস বেল খাoয়ান হেয়েছ, 
তােক যিদ েবলুড় মেঠর পােয়স eকবার খাoয়ান হয় েসিক আর েফনা ভােতর পােয়স েখেত চাiেব, তার আর েফনা ভােতর পােয়স 
মেুখi uঠেব না। েফনা ভােতর পােয়স েয তয্াজয্ হেব তা নয়, তয্াজয্ gাh েকানটাi আর তখন হেব না। eiটাi eiখােন ভগবান 
aজুর্নেক বলেছন –  
 

যং লbব্া চাপরং লাভং মnেত নািধকং ততঃ। যিsn িsেতা ন dঃেখন grণািপ িবচালয্েত।।২২।। 

 ভগবানেক েস েপেয় েগেছ eখন জগৎ তার কােছ তয্াজয্ gাh েকানটাi হেব না, তার কাছ েথেক জগেতর তাৎপযর্ হািরেয় 
েগেছ। ei aবsায় eকবার েপৗেঁছ েগেল gরণািপ িবচালয্েত, যত dঃসহ বয্াথাi েহাক না েকন, েকান বয্াথাi তােক আর কাবু 
করেত পােরনা। eয্ডুiন eয্লিDচ যখন মহাকাশ যােন কের চndািভযােন pায় চাঁেদর কােছ চেল িগেয়িছল, েসiখান েথেক eকিটবার 
পৃিথবীর িদেক তািকেয়েছ। মহাকাশ েথেক পৃিথবীেক নীল রেঙর েদখায় eiজn পৃিথবীর নামi হে  Bl ue Pl anet , পৃিথবী েথেক 
চাঁদেক যত বড় েদখায় চাঁদ েথেক পৃিথবী তার ছয় gণ বড় েদখায়। ঐ দৃ  েদখার পর eয্ডুiন পৃিথবীেত িফের আসার পর তার 
আর েকান দৃ i ভােলা লােগনা। পের মাথাটাi খারাপ হেয় িগেয়িছল। িতন চারেট িবেয় হেয়িছল, আর সব িবেয়i িডেভাসর্ হেয় 
িগেয়িছল। তার sাভািবক aবsা িফের েপেত aেনক বছর েলেগ িগেয়িছল। ঐ েসৗnযর্ েদখার পর সব িকছুi তার কােছ aথর্হীন 
হেয় িগেয়িছল। যখন িবরাট িকছু anভব হেয় যায় তখন েছাট বড় সবটাi সমান হেয় যায় তার কােছ। আধয্ািtক পুrষ হে ন 
আtারাম, তার জn েস েয পাগল হেয় যােব, মাতাল হেয় যােব তা হেব না। িকnt eiটাi হয়।  
 
 যারা খুব depressi on e েভােগ, জীবন খুব dঃখ-কে  ভারাkাn, তারা যিদ জীবেন েকানo ভােব eকটা িবরাট িকছু 
unিত কের েফেল  তাহেল তার হতাশা ভাবটা েকেট িগেয় সব aশািn gেলা িমেট যায়। যারা জীবেন শািn েপেত চায় তাহেল 
pথেমi তােদর জীবেন বড় eকটা িকছু কােজ সাফলয্ লাভ করেত হেব। eকবার বড় িকছু কের যিদ uপের uেঠ যায়, তারপর যিদ 
েনেমo যায়, েসi েনেম যাoয়াটােক যিদ gহণ কের িনেত পাের, তখন তার সবটাi সমান মেন হেব, েক তার pশংসা করল, েক 
িনnা করল, oেত আর েস িবচিলত হেব না। েকান ভk যিদ dঃখ কে  কাতর হেয় মহারাজেদর কােছ আেস, তােক মহারাজরা 
বেলন – খুব কের ঠাkেরর নাম কর। eখন েস যিদ কথা মত ঠাkেরর নাম করেত থােক, আর ei ভােব যিদ িতন চার বছর ধের 
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eমনিক সাত বছর ধের করেত থােক তখন তার কােছ জগৎটা eেকবাের তু  হেয় যােব। an িদেক যােদর ভিk েনi তারা 
জাগিতক কাজ কের কের যিদ বড় িকছু eকটা কের েফলেত পাের কের তাহেল তারo সব িকছু িঠক হেয় যায়। জাগিতক েkেt বড় 
িকছু করেত হেল তােক aেনক লড়াi, সংgাম o ঝােমলার মধয্ িদেয় eেগােত হয়, িকnt আধয্ািtক জগেত ভিkর িদেক েগেল 
শািn aেনক েবিশ পাoয়া যায়। আধয্ািtক জগেত pিতেযািগতার িকছু েনi, ঠাkেরর নাম জপ, ধয্ােন pিতেযািগতামলূক িকছু থােক 
না। জাগিতক েkেt uপেরর িদেক েযেত হেল aেনক pিতেযািগতা o pিতdিndতার মেধয্ িদেয় েযেত হয়।  
 
 মূল কথা িকnt েথেক যাে , যং লbব্া, ei শbিট খুব মলূয্বান। যং লbব্া, েযটা লাভ করার পের,  an যা িকছু লাভ হেব 
েসটা িকছুi নয়, আর েযটা ঘাটিত হেব েসটাo িকছু নয়। সমুd েথেক eক বালিত জল িনেয় িনেল সমুেdর িকছুi হয় না। আমােদর 
জীবেন eত dঃখ-ক  েকন? কারণ আমরা জীবেন েকান েkেti েকান unিত কের েদখােত পািরিন, না জাগিতক েkেt না 
পারমািথর্ক েkেt। আমােদর েবিশর ভাগi তালেগােলর বাজাের েয েকান eকটা চাকির েযাগাড় কের িনi, e ছাড়া আর েকান 
achi evement  েনi। ফেল েকu eকটু গালাগাল িদেল েভে  পড়িছ, েকu eকটু pশংসা কের িদেল সে  সে  ফুেল uঠিছ।  
 
 যিদ শািn চাo মা, তাহেল িক করেত হেব? জীবেন িকছু uপলিb কের েদখাo। িক uপলিb করেব েসটার েকান grt 
েনi, unিত যিদ না করেত পার তাহেল সারা জীবন আkল হেয় েহঁিদেয় েহঁিদেয় কাঁদেত হেব। ীমা anপূণর্া েদবীর মােক 
বেলিছেলন – যিদ শািn চাo মা, তাহেল কাrর েদাষ েদখনা। েকন তােক মা ei কথা বেলিছেলন? েস মিহলা সব িকছুেত েদাষ 
েদখত, মহা খঁুতখঁুেত িছল, সবার িনnা করত আর সবার সােথi ঝগড়া করত, eটাi ঐ মিহলার চািরিtক ৈবিশ য্ িছল। ীমা oেক 
সাবধান কের ei েশষ কথাটা বেল েগেছন। কবীর দােসরo ei রকম eকিট েদাঁহা আেছ, আিম যখন চািরিদেক বােজ িকছু খঁুজেত 
েগলাম েকাথাo বােজ িকছু েপলাম না, যখন িনেজর hদেয় খুঁজেত েগলাম তখন েদিখ আমারi hদেয় বােজ িজিনষেক খঁুেজ েপলাম। 
মােন কাrর েদাষ েদখেত েনi, যিদ শািn েপেত চাo তাহেল েদাষ েদখেব িনেজর। িকnt ীমা জীবেনর েশষ ei কথাটা বেলিছেলন 
িবেশষ eকজেনর uেdে , আর eiটাi হেয় েগল েয ীমার েশষ চরম বাণী। ীমা িঠকi বেলিছেলন, আর eটাi আমােদর 
জীবন-বাণী। 
 
 িকnt গীতা বলেছ জীবেন যিদ শািn েপেত চাo uপলিb কর, uপলিb না থাকেল িকছুi হেব না। জাগিতক জীবেন o 
আধয্ািtক জীবেন িকছু eকটা কের েদখাo। eটাi গীতার বাণী, eটাi sামীজীর বাণী, eটাi শােstর বাণী। eকবার uপলিb কর, 
eকবার uপলিb কের িনেয় sামীজী যখন আেমিরকা ঘেুর eেলন তখন সমs জগৎ তাঁর পােয় eেস লুিটেয় পড়ল। eখন sামীজীেক 
েক মানেছ আর েক মানেছ না তােত তাঁর ভারী বেয় েগেছ। ঠাkেরর pশংসা যখন করা হি ল তখন ঠাkর বলেছন – eর আেগ 
কত বড় সাধুরা, পিNতরা আমার নােম কত িক বেল েগল আর eখন eকজন ডাkাির কের আেরকজন েথটাির কের eরা eেসেছ 
আমােক aবতার সাজােত। আধয্ািtক uপলিb eকবার হেয় েগেল pশংসা, িনnা, সmান, aপমান egেলা সব েখেলা মেন হয়।  
 
 পুেরা গীতা ei কথাi বলেছ uপলিb কর, pথেম কেমর্র dারা uপলিb কর তারপর সেবর্া  uপলিb হেব যখন 
ঈ েরাপলিb হেব। কারণ জাগিতক েয েকান uপলিbর সােথ ঈ েরাপলিbর েকান তুলনাi হয় না, জাগিতক uপলিbেক যিদ eক 
iuিনট ধরা হয় েসখােন ঈ েরাপলিb লk লk েকািট েকািট iuিনেট চেল যােব। তাi eiখােন আিম যিদ িবল েগটেসর মত ধনী 
হেয় যাi তােত িকছুi আসেব যােব না। িকnt ঈে ারপলিb করেত হেল জগেত আেগ আমােক িকছু কের েদখােত হেব। আমরা 
েবিশর ভাগi হি  kমেড়া কাটা বট্ ঠাkর। েকান কাজ করেব না, খাটেব না, সারাkণ বেস বেস তামাক খােব আর েমেয়েদর 
kমেড়া কাটেত েনi বেল কখন সখন রাnা ঘের িগেয় kমেড়াটা েকেট িদেয় আসেত হয়। জগেত আেগ খাটেত হেব, েখেট আেগ 
িনেজেক িকছু eকটা কের জগতেক েদখােত হেব, আর তােত িনেজo তৃিp anভব করেব। তারপর িগেয় আধয্ািtক পেথ eেগানর 
জn খাটা শুr করেত হেব। জাগিতক কােজ েয েকান দkতা o পারদিশর্তা aজর্ন করেত পােরিন, আধয্ািtক জগেত েস eক পাo 
eেগােত পারেব না, তার জn আধয্ািtক জীবন নয়। আেগ জগেতর মাঝখােন দাঁিড়েয় েতামার kমতা aজর্ন করার জn খাটেত 
হেব। েসi খাটিনটাi খাটা হল না আধয্ািtক জীবেন চলা শুr করেব িকভােব! 
 
 যিsn  িsেতা ন dঃেখন grণািপ িবচালয্েত, আচাযর্ বলেছন, যং লbা চাপের, েসi aবsা লাভ হেল েতামার uপর যিদ 
েকu তেলায়ার চািলেয় েদয় তােতo েতামার েকান আঘাতজিনত ক  বা বয্াথা anভব হেব না। sামীজী আেলকজাNার আর eক 
ভারতীয় েযাগী সাধুর কািহনী বেল বলেছন, egেলা সিতয্কােরর ei রকমi হয়। ঠাkরo বলেছন, ঐ aবsায় যার হাত েকেট 
দর্ দর্  রk পড়েছ েস তখন বলেছ, কi আমার েতা িকছু হয়িন। egেলা েকান বiেয়র কথা নয়, ei রকমi হয়, eেকবাের 
আkিরক সতয্। তাঁেক যিদ মহারাজা বািনেয় েদoয়া হয় তােতo তাঁর েকান রকম িভn anভিূত হেব না আবার তােক যিদ ধের 
েজেল পুের েদন তােতo তাঁর িকছুi eেস যােব না। হাত েকেট েগেল িচিকৎসা করােবন িকnt ন িবচালয্েত, মন িবচিলত হেব না। 
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তং িবদয্াdঃুখসংেযাগিবেয়াগং েযাগসংিjতm । স িন েয়ন েযাkেবয্া েযােগাহিনিবর্Nেচতসা।।২৩।। 

 েযােগর ei aবsাটা হে  dঃখ-সংেযােগর িবেয়াগrপ aবsা। িক snর গভীর বয্ না, মেনর েয জায়গাটােত িগেয় েলেগ 
dঃেখর িমলন হয় েসi জায়গাটােক েকেট uিড়েয় আলাদা কের েদoয়া হল। েরেলর iি েনর সােথ েকাচgেলােক কাp িলং eর 
সাহােযয্ আটেক রাখা হয়। eখন কাp িলংটা যিদ খুেল েদoয়া হয় iি ন েবিরেয় চেল যােব, েকাচgেলা eক সময় চলেত চলেত 
েথেম যােব। dঃখ-সংেযােগর ei কাপিলংটা েযi খুেল যােব জগৎটা eক জায়গােত েথেম িগেয় থমেক পেড় থাকেব, iি ন িনেজর 
মত েবিরেয় চেল যােব। েকাচgেলা হে  জগৎ। েযােগাহিনিবর্Nেচতসা, িনিবর্N হে , কখন শাn নয়, সব সময় ছটফট্  করেছ, 
aিনিবর্N হে  eর uেlা, তার সব ছটফটািন বn হেয় েগেছ। েযাগ সাধনা করার সময়o বলেব না েয, আর কত িদেন হেব, d’ 
বছর েতা জপ করলাম। েলেগ আেছ, েযাগ সাধনােত eেস েগছ, eখন েতা আর িকছু করার েনi, তাi eেতi েলেগ থােক। ei 
ভাব িনেয় িনেবর্দশূn হেয় aধয্বসায় সহকাের ei dঃখ-সংেযােগর আতয্িnক িনবৃিtর aভয্াস করেত হেব। তারপর বলেছন – 
 

সংকlpভবাn কামাn তয্k ব্া সবর্ানেশষতঃ। মনৈসেবিndয়gামং িবিনয়ময্ সমnতঃ।।২৪।। 

 eখন েযােগর েয aবsার বণর্না করা হে , ei aবsায় eখােন িকnt আর েকান কমর্ চলেছ না। আমরা েমেন িনেয়িছ েয 
েযাগীর কথা eখােন বলা হে , িতিন জীবেন aেনক কাজ কের িনেয়েছন, aেনক কাজ করার পর িতিন কমর্ফেলর আসিk তয্াগ 
কেরi কাজ কেরেছন, ফলাসিk শূn হেয় কাজ করার পর ঈ ের সব ফল সমপর্ণ কের কাজ কেরেছন, সব েশেষ িতিন মননশীল 
হেয়েছন। যখনi sেযাগ পাে ন তখনi িচnা করেছন আিম েক, আিম েকাথা েথেক eলাম, eবার িতিন েনেম পেড়েছন ধয্ােন। 
pথেম হে  pচN ভােব কােজর মেধয্ থাকেব। যখন bhচারীরা মেঠ েযাগ েদয় তখন তারা eমন কােজর মেধয্ ঝাঁিপেয় পড়েব েয 
মেঠর েসেkটারীরাo েকামড় ধেরo কাজ েথেক তােদর আটকােত পােরন না। হয়েতা eকটা েকান কাজ তার করার কথা নয়, 
eকবার তার কােন যাoয়ার aেপkা েয কাজটা করার েকu েনi, eকবার কােন েযেতi েস েয aবsােতi থাkক না েকন সে  
সে  ঝাঁিপেয় পেড় কাজটা কের েদেব। eiভােব কাজ কের কের সব কােজ পুেরা পারদিশর্তা চেল আেস। েসiখান েথেক eকটা 
সময়, িবেশষ কের bhচারী েথেক যখন সnয্াস হেয় যায়, কােজর pিত ei pচN sৃহাটা কমেত থােক, তারপর আর েকান কাজ 
তােক আকষর্ণ কের না। eর পেরর aবsা হে  যা িকছু কাজ করেছ তখন সবi ঠাkেরর কাজ, েযমন েযমন কাজ আসেছ পুেরা 
িন া িনেয় কের িদে । eর পেরi আেস ভিk। ei ভিk eেস েগেল তখন িক হেব ? সংকlpভবাn  কামাn , েকান ধরেণর 
সংকl তার আসেবi না। সংকl মােন, মাnষ যখনi েকান কাজ করার কথা ভােব, েযমন eখােন আমরা শাst আেলাচনা করিছ, 
ei কাজটা eখন সংকেlর মেধয্ পেড় না, িকnt pথম যখন আমরা িঠক কেরিছলাম েয আিম শাst কথা শুনেত যাব তখন সংকl 
িছল, িকnt eখন ei কাজটা rিটেনর মেধয্ eেস েগেছ। eখােন গীতােত সব সংকেlর কথা বলা হে , িযিন েযাগী তাঁর সব 
সংকlgিল চেল েগেছ, কারণ তাঁর সব িকছু করা হেয় েগেছ। িকnt aমকু বািড়েত েনমnn েখেত যাব, aমকু িসেনমাটা েদখেত যাব, 
aমকু েহােটেলর পািটর্েত যাব, বnুেদর সে  আDা মারব, ei ধরেণর সংকl gিল পুেরাপিুর চেল যায়। কতর্বয্ িহেসেব েযটা eেস 
যােব েসi কাজটা কের েদেবন, িকnt িনেজ আেগ েথেক pয্ান কের িকছু করেত যােবন না। aেনক িদন েবড়ােত যাiিন চল eকটু 
েগায়া ঘেুর আিস, ei ধরেণর সংকl েযাগী কখনi করেবন না।   
 
 তারপের বলেছন – মনৈসেবিndয়gামং, iিndয়gামং মােন, iিndয় সমূহ, েচাখ, কান, নাক iতয্ািদ, ei iিndয় সমূহ সmূণর্ 
িনয়ntেণ eেস েগেছ। কার dারা iিndয় সমহূেক িনয়িntত করা হেয়েছ? মেনর dারা iিndয়েক পুেরা বেশ িনেয় আসা হেয়েছ। iিndয়েক 
বেশ রাখা মােন েচাখেক an কের েদoয়া, কােনর মেধয্ গরম িসেস েঢেল েদoয়া নয়, সব কটা iিndয়েকi pচN সেতজ o সিkয় 
রাখেত হেব, িকnt মেনর dারা ei শিkশালী iিndয়gেলার লাগামেক ধের রাখেত বলা হে । eরপর বলেছন – 
 

শৈনঃ শৈনrপরেমদ্ বdুয্া ধিৃতগহৃীতয়া। আtসংsং মনঃ কtৃা ন িকি দিপ িচnেয়ৎ।।২৫।। 

 ধীের ধীের মনটােক বুিd িদেয় েভতের েটেন িনেয় আসেত হয়। eiটাi হে  েযােগর িঠক িঠক পথ। েবিশর ভাগ সাধক 
েযাগ সাধনায় েনেম তাড়াhেড়া লািগেয় েদয়, dিদেনi েযন িনিবর্কl সমািধ হেয় যােব। িকnt না, গীতা বলেছ শৈনঃ শৈনঃ, ধীের 
ধীের। ধীের ধীের িকভােব মনটােক েভতের িনেয় আসেব? বুdয্া ধৃিতগৃহীতয়া, বলেছন বুিdটােক খুব ৈধেযর্র সে  েটেন ধের থাকেত 
হেব। যিদ আিম েছেড় িদi তাo েযাগ হেব না, যিদ তড়বড় কির তাo েযাগ হেব না। মনটােক সব সময় আtসংsm  কের রাখেত 
হেব। আtসংsেমর বয্াপাের আচাযর্ বলেছন – যা িকছু আেছ আtা ছাড়া িকছু েনi। আিম িকেসর জn pলুb হব? মাnষ কখন 
pলুb হয়? যখন েদেখ eটা আমার েথেক আলাদা, আর েযটা আমার কােছ েনi। িকnt সবটাi েতা আtা, কােক আলাদা েদখব, 
আtা ছাড়া েতা আর িকছু েনi, তাi আিম িকেস pলুb হব, pলুb হoয়ার েতা িকছুi েনi। ei েবাধ যখন হেয় েগল তখনi েস 
আtসংsm , তখন তাঁর আর েকান িদেকi মন যায় না, যােবo না।  
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   আমােদর খুব ভােলা কের েজেন েনoয়া দরকার েয গীতা, uপিনষেদর সব তtt েবাঝা আমােদর পেk সিতয্i খুব কিঠন, 
kdু বুিd িদেয় ধারণা করা pায় aসmব। আমরা যিদ মেন কের থািক েয িকছুi বুঝেত পারিছ না, ধারণা করেত পারিছ না, eটা 
েদােষর িকছু নয়। িকnt আমােদর দীঘর্কাল ধের গীতার আেলাচনা শুনেত শুনেত আর িনয়িমত গীতার sাধয্ায় করেত করেত eকটা 
সময় বুঝেতo পারব আর ধারণা করার dলর্ভ েসৗভাগয্o আমােদর হেব। গীতার েয েকান ে ােকর aথর্ খাপছাড়া ভােব করেল aথর্ 
s  হেব না, যতkণ না সামিgক ভােব েসi ে ােকর aথর্েক বয্াখয্া না করা হেব ততkণ aথর্ sি করণ হেব না। eকট dেটা 
ে ােকর aথর্ আলাদা কের বুেঝ েনবার পর মেন হেব খুব ভােলা কের বুেঝ িনেয়িছ, িকnt যখন পুেরা aধয্ায়টােক িনেয় পড়েত 
যাoয়া হেব তখন েসi ে ােকর aথর্ করেত িগেয় েগালমাল হেয় যােব। কারণ, eকটা ে ােকর aথর্ আেরকটা ে ােকর সে  েমলােত 
িগেয় aথর্টা an রকম হেয় যাে  েদেখ েগালমাল হেয় যায়। েসiজn গীতার aথর্ ধারণা না করেত পারাটা আ েযর্র িকছু নয়। 
যারা িদনরাত পড়ােশানা িনেয় আেছন, শাst চচর্া করেছন তােদরi েগালমাল হেয় যায়। িকnt েয ভােবi েহাক গীতা aধয্য়ণ আর 
anধয্ান করার েচ াটা আমােদর চািলেয় েযেত হেব। 
 
  ষ  aধয্ােয়র চিbশ নং ei ে াকিট খুবi uেlখনীয়। eখােন ভগবান বলেছন – সংকlpভবান কামাn , eখােন বলা 
হে  েয েকান সংকl কামনা েথেক uৎপn হয়। ঋিষ আর সাধারণ মাnেষর পাথর্কয্ ei ে ােকi পির ার কের িদে । ী ীমা 
আর eকজন সাধারণ মিহলা পাথর্কয্ হে  ei সংকlpভবান কামাn । ী ীমা খাoয়া-দাoয়া করেছন, জামা কাপড় পড়েছন, তীেথর্ 
যাে ন সবi করেছন, ীরামকৃ o সবi করেছন, আমরাo ei eকi িজিনষ করিছ, তাহেল আিম আর ীরামকৃ  িক eক হেয় 
যাব? eখােন কামনা বলেত eেকবাের েভােগর কথা বলা হে , েযটােক সমােজ খারাপ দিৃ েত েদখা হয়। যাঁরা মহাপুrষ হন তাঁেদর 
েয কামনাgেলা হয়, েসi কামনার েপছেন েকান সংকl থােক না, সংকেlর বদেল ধমর্ থােক। আমরা সবাi কখন না কখন তীেথর্ 
যাi। তীথর্ করেত আমরা যখন যাi, েবিশর ভাগ সময় আমরা hজুেগ যাi, আরo aেনেক যাে  আিমo যাব। িকংবা, aেনকিদন 
বাiের েকাথাo যাiিন চল েকাথাo ঘুের আসা যাক। েবিশর ভাগ েkেt আমরা ei মেনাভাব িনেয়i তীেথর্ যাi। ei বয়েস 
েগায়ােত েযেত েনi, সবাi বীেচ িগেয় নাচ কের, তার েচেয় বরং হিরdাের যাoয়া যাক। ei কামনা gেলা িকেসর? ei কামনা 
gেলা হে  সংকlpভবাn , আিম সংকl কেরিছ ei কামনা পূরণ করব, eমনিক ভােলা কােজo, তীথর্ািদেতo সংকl করা আেছ। 
ঠাkরo তীেথর্ েগেলন। eখন যিদ p  করা হয় ঠাkর েকন তীেথর্ েগেলন? েদিখ an জায়গার েলােকরা িকভােব ভগবােনর আরাধনা 
করেছন, ঈ র an eক rেপ আরািধত হে ন, েসi rপটা েদেখ আিস, oখােন আেগ আেগ aেনক মুিন ঋিষরা তপsা 
কেরিছেলন, তাi েসখানকার ভাবi আলাদা, ei তীেথর্ ভগবান লীলা কেরিছেলন, েসi লীলা তরে র ভাব eখনo শুd মেনর েভতর 
েসখােন anরিণত হয়। আমােদরo ei ভাব িনেয় তীেথর্ যাoয়া uিচৎ। 
 
 eর েথেক আেরকটু নীেচ হল, আমার েছেলর খুব asখ কেরেছ, eখন আিম মানত কেরিছ েয আমার েছেল যিদ ভােলা 
হেয় যায় আিম কালীঘােট িগেয় পূেজা েদব। েছেল ভােলা হেয় যাoয়ার পর aেনকিদন পের আমার মেন পড়ল েয আমার eকটা 
মানত িছল। তখন আিম কালীঘােট িগেয় পূেজা িদলাম। কালীঘােট যাoয়াটা যখন হে  তখন ei যাoয়াটা সংকl েথেক হে  না, 
eটা িঠক িঠক ধমর্ কাযর্, আমার মেনর সংকl েথেক eটা uৎপn হয়িন। aথবা আিম িঠক করলাম আিম aমরনাথ যাব। েকন যাব 
িঠক করলাম? শুেনিছ aমরনােথর িশব হে ন সাkাৎ। sামীজীo aমরনাথ িগেয়িছেলন। েসiজn আমারo মেন হেয়েছ aমরনােথ 
িগেয় eকবার সাkাৎ িশেবর দশর্ন কের আিস। ei েয আিম aমরনাথ িগেয় িশেবর দশর্ন করব, eiটা িকnt সংকেlর জn জn 
হয়িন, ধেমর্র জn ei কামনাটা eেসেছ।  
 
 aগsয্ মিুন িঠক করেলন আিম িবেয় করব। িকnt aগsয্ মিুনর িবেয় করার েকান iে  িছল না। েকন িবেয় করেলন? 
aগsয্ মুিনর পূবর্জরা তাঁেক বলেলন, েতামার যিদ সnান না হয় তাহেল আমরা নরক েথেক udার পােবা না। পূবর্জেদর জn aগsয্ 
মিুন তারপর েলাপমুdােক িবেয় করেলন, oনার িনজs েকান সংকl িছল না। আমােদর েkেt, আমরা সকাল েথেক রােত ঘুেমােত 
যাoয়া পযর্n যা িকছু করিছ, সব কােজর েপছেন eকটা সংকl থাকেবi। িকnt আধয্ািtক জীবন যাপন যিদ করেত চাi তাহেল 
েকান কােজi সংকl থাকেব না। যিদ eটা কতর্বয্ বেল মেন হয়, eটা আমার কতর্বয্, তখন েসi কাজটা করেব, িকnt সংকেlর 
জn করেব না। aনাসk ভােব কমর্ করা আর সংকl তয্াগ ei dেটা eকi। আমার eমন eক পিরিsিত হেয় েগেছ যার জn 
আমােক aিফেস চাকির িনেত হেয়েছ। aিফেস িগেয় সকােল aিফসারেক gডমিনর্ং করেত হয়, খুব ভােলা কথা। pথম সাkােত 
eiভােব সেmাধন করাi uিচৎ, eেত বয্িkেtর িবকাশ হয়। িকnt মাথায় আমার রেয়েছ েরাজ যিদ সােহবেক gডমিনর্ং বলা যায় 
তাহেল pেমাশেনর সময় কােজ লাগেব। তখনi িকnt সংকl হেয় েগল, তার মােন আমার েভতের েগালমাল আেছ।  
 
 মনৈসেবিndয়gামং, gাম মােন হে  সমূহ, েযমন aেনক বািড়র সমূহ িনেয় eকটা gাম হয়, eখােনo iিndয়ািদ না বেল 
বলেছ iিndয়gাম, আমােদর মেন েযন পুেরা eকটা gােমর পtন হেয় আেছ। eমিনেত iিndয়gাম মােন iিndয় সমদুয়, িকnt 
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iিndেয়র pভাব o kমতার িবশালtেক ধারণা করার জn iিndয়gাম বলেছন। eখন িকভােব iিndেয়র ei িবশাল বয্িpেক 
আটকােনা যােব? েচাখটােক an কের িদেত হেব? কােন িসসা েঢেল েদেবা? নােকর মেধয্ eয্িসড েঢেল েদব? না, েতামােক egেলা 
িকছুi করেত হেব না। তাহেল িক করব? eর পেরর ে ােক ভগবান বলেছন িক করেব। ২৫ নং ে াকটাi হে  সাধনা, eবং 
eকমাt eiটাi সাধনা – শৈনঃ শৈনrপরেমদ্  বুdয্া ধৃিতগৃিহতয়া। আtসংsং মনঃ কৃtা ন িকি দিপ িচnেয়ৎ। 
 
 যারা সিতয্ সিতয্ আধয্ািtক unিত চান, তারা ei ে াকটােক মুখs কের িনেয় আর সকাল েথেক রাত পযর্n eটােকi 
anশীলন কের েযেত হেব, eiভােব পাঁচ বছর পর িক দশ বছর anশীলন করার পর তােদর আধয্ািtক unিত হেত বাধয্।  
 
 শৈনঃ শৈনঃ uপরেমৎ, আধয্ািtক জগেত তাড়াhেড়া কের িকছু হয় না। pথম কথা আিম েয aবsায় আিছ েসi aবsা 
েথেক আমােক িনেজেক েটেন oঠােত হেব। eখন গাছেক তেুল an জায়গায় িনেয় যাoয়ার সময় dm  কের েশকড় শুdু েটেন তলুেত 
েগেল িকnt eর মেধয্ aেনক িকছুর েগালমাল হেত পাের, হয়েতা েশকড়টাi মািটর েভতের েথেক যােব আর গােছর কাNটা হােত 
চেল আসেব। িকভােব আিম িনেজেক তুলব? শৈনঃ শৈনঃ uপরেমৎ ধীের ধীের বাiেরর েয iিndয় জগৎ রেয়েছ েসiখান েথেক আেs 
কের মনটােক েটেন িনেয় আসেত হেব, uপরেমৎ মােন েটেন আনা। hটহাট্  কের তাড়াhেড়া কের িকছু করেত েনi। েয pচুর েখেত 
ভােলাবােস, েস eকিদন গীতার kাশ শুেন িনেয় িঠক করল কাল েথেক আিম আর ভােলা মn খাoয়া দাoয়া করব না, তাহেল িকnt 
তার সবর্নাশ হেয় যােব। বলা হে  শৈনঃ শৈনঃ, েযখােন আেগ pেতয্ক িদন মাংস িবিরয়ািন েখতাম, eবার েথেক সpােহ eকিদন 
িক d’িদন খােবা, েযখােন pচুর েখতাম েসখােন eকটু কম খাব। iিndেয় gিলেক ei ভােব সব িকছু েথেক আেs আেs েটেন িনেয় 
আসেত হেব। আর িক িদেয় eটােক টানেত হেব? বুdয্া, মােন বুিd িদেয়, িবেবক িদেয় টানেত হেব। আর ধৃিত, িদেনর পর িদন 
বুিdর েপছেন েলেগ থাকেত হেব। েলেগ থাকেত থাকেত বুিdটা pবল হেয় যােব। pথেম বলেছন, যা িকছুi সংযত করেব ধীের 
ধীের, তারপর েসটার সােথ বুিd o িবেবকেক আঠার মত লািগেয় রাখেত হেব, বুিd o িবেবক থাকেলi হেব না, েলেগ থাকার 
aদময্ মেনাভাব থাকেত হেব, েযটােক বলা হে  ধৃিত। eiভােব যিদ iিndেয়র রাশ না টানা যায় তাহেল ঐ dিদন িতন িদন েছেড় 
থাকেব, তারপর আবার ছাড়া েপেল iিndয় gেলা েভােগর মেধয্ আেগর েথেক আরo েবিশ শিk িনেয় ঝাঁিপেয় পড়েব। আমরা েয 
কথায় কথায় বিল িনেজ না বুেঝ থাকেল তােক েক েবাঝােব। ei কথাটাi eখােন বলা হে , তেব an ভাষায় বলা হে । বুিd 
িদেয় েটেন না িনেয় eেল dিদন পেরi েছেড় পালােব। 
 
 আর বলেছন, আtসংsং মনঃ কৃtা, পুেরা িজিনষটােক েটেন িনেয় মনটােক আtােত বসােত হয়। আচাযর্ শ র eখােন 
বয্াখয্া কের বলেছন – যাবতীয় যা িকছু আেছ সবi আtা। তাহেল আিম িকেসর জn ছুেট মরিছ? সবi েতা ঠাkেররi eেককিট 
rপ, তাহেল eেক েকন ভােলাবাসিছ, oেক েকন কম ভােলাবাসেত যাব, তােক েকন ঘৃণা করেত যাব। যিদ eকজনেক েবিশ 
ভােলাবাসিছ, আেরকজনেক eিড়েয় যাি , তার মােন সবার মেধয্ ঠাkেরর rপ েদখেত পাি  না। ei ভােবi আমােদর িবচারেক 
kরুধার করেত হেব। তাi eiসব ে াক সাধারণ বুিd সmn মাnেষর জn নয়। সাধারণ মাnষ সমদৃি েক ধের রাখেত পারেব না, 
তাi তােদর বলা হয় যতটা পার সবার pিত সমদৃি  রাখ। eiসব ে াক হে  তােদরi জn যারা পুেরাপুির আধয্ািtক জীবেন 
নামেত চাiেছ। তাi বুিd িদেয় িবচার কের েদখেত হেব েকাথায় েকাথায় আমার dবর্লতা আেছ। আমার সকােল ঘুম ভাঙেত চায় না, 
েসখান েথেকi আেগ শুr করেত হেব। ঘমু ভাঙার পেড় ঘরেদার পির ার করেত iে  কের না। তারপর জপ করেত বসেলi মেনর 
যা aবsা হয়, gr বেল িদেয়েছন তাi বসেত হয় বেল বিস। েকন আিম েবিশ ঘুেমােত চাiিছ, আসেল আমার মিsে র মেধয্ 
aলসতা বাসা েবঁেধ আেছ, আলs ভাব আমােক ধের েরেখেছ। েকন আিম কাজ করেত চাiিছ না, আমার েপশীgেলা থ হেয় েগেছ 
তাi কাজ করেত চাiেছ না। েকন জপ করেত বেস ছটফট কির, কারণ মন ঠাkেরর pিত কাতর হেত চায়না। সবটাi েগালমাল 
হেয় আেছ। আর যারা pচুর খাoয়া দাoয়া করেত ভােলাবােস, ভােলা দামী জামা কাপড় পড়েত ভােলাবােস, বাজার হাট, িসেনমা, 
পািটর্েত েযেত ভােলাবােস তােদর কথা eখােন বলা হে  না, আমরা ধেরi িনেয়িছ যারা ei আধয্ািtক পেথ আসেত চাiেছন 
তােদর মেধয্ ei িজিনষgেলা eেকবােরi েনi। কারণ বাiেরর ei ধরেণর সমsাgেলােক সমাp কের েদoয়াটা িকছুi না, 
egেলােক িঠক করা খুব সহজ, কালেক েযi েপট খারাপ হেয় যােব, bাড sগার হেয় যােব আপনার ভােলা মn খাoয়া বn হেয় 
যােব। িকnt মন হে  আপনার সmদ, মনেক িনেয়i আমােক চলেত হেব, তাi মেনর সমsাটাi হল আসল সমsা। মেনর ei 
সমsা aত সহেজ িমেট যােব না।  
 
 তখন আিম িনেজেক eকটা িনয়েমর মেধয্ েবঁেধ েফলব। সােড় সাতটার আেগ আমার েকান িদন ঘমু ভাঙেত চায় না। আিম 
িঠক কের েফললাম কাল সকাল সাতটার মেধয্ uঠবi uঠব। সাতটার মেধয্ oঠাটা েযi aেভয্েস দাঁিড়েয় যােব, তখন িঠক করলাম 
কাল েথেক ছটা প ােশর মেধয্ uঠব। আবার eক মাস পের ছটা পয়তািlশ। তখন আেs আেs মন শk হেত শুr হয়। eiভােব 
যখন আিম ছটা পেনেরােত িনেয় eলাম, তারপর হঠাৎ পেরর িদন মন িবkbু হেয় সােড় সাতটায় uঠেত বাধয্ কের িদল। িঠক আেছ 
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eকিদন কেরছ েতা িক হেয়েছ। তারপেরর িদন েথেক আবার েটেন িনেয় আসেত হেব, শৈনঃ শৈনঃ। েবিশ েজারাজুির করেল মন 
িবগেড় িগেয় uেl েফেল েদেব। েবিশর ভাগi যারা আধয্ািtক জীবেন আেস পাগল হেয় যায় নয়েতা মেনর মেধয্ pচN িবতৃ া 
eেস যায়। েসiজn pথম েথেকi েবিশ কের িকছু করেত েনi, al al কের মেনর সে  সমেঝাতা কের কের eেগােত হেব। 
আচাযর্ শ র eর সােথ েযাগ কেরেছন েয, মেনর মেধয্ সব সময় ei িবচার আনেত হেব েয যা িকছু আেছ সবটাi আtা, আtাi 
আেছন, আর িকছু েনi। আমরা যারা আtা সmেn ধারণা করেত পািরনা, তারা ভাবেবন সবটাi েতা ঠাkেরর, ঠাkর ছাড়া আর িক 
আেছ। aথবা, egেলা েতা সবi aিনতয্, েভােগর মেধয্ িক আেছ, েকন আিম ei সব েভােগর েপছেন েদৗড়াব, আমার eসব িকছুi 
লাগেব না। ঠাkরo বলেছন – সব সময় িনতয্ aিনেতয্র িবচার কের চলেত হেব। 
 
 eখােন িকnt সব িকছু েথেক মনটােক eেকবাের তেুল িনেত বলা হে  না, মনটােক সব জায়গা েথেক আেs আেs gিটেয় 
eেন eকটা জায়গােত রাখার কথা বলা হে । ei সব েkেt তাi aেনক সnয্াসীেদর সমsা হেয় যায়। সnয্াসীর stী েনi, সnান 
েনi, সংসার েনi, মনেতা তাঁর sাভািবক ভােবi েসখান েথেক uেঠ থাকেব, িকnt তারপেরo যিদ মনটােক eকটা জায়গােত না 
রাখেত পাের তখন eেস যায় aেনক রকেমর সমsা। সnয্াসীর েতা eখন িকছুi করার েনi, িকnt সারািদন েস করেবটা িক। eখন 
েস যিদ মনটােক eকটা জায়গােত না রােখ তখন মাথাটা খারাপ হেয় যােব। তার কারণ হে  ei ে ােকর িdতীয় লাiনটা, 
আtসংsং মনঃ কৃtা, েতামার মনেক যিদ আtসংsং না কর, আtােত যিদ না রাখেত পার তাহেল েতামার মাথািট খারপ হেয় 
যােব। েতামার েতা সংসারেক েছেড় েদoয়া হেয় েগেছ, েছেড় িদেয় েতা তুিম শেূn েভেস থাকেত পারেব না। eতিদন তুিম eকটা 
গােছর ডালেক ধের েরেখিছেল, eখন তুিম েসi ডাল েথেক হাতটা েছেড় িদেয়ছ an ডালেক ধরার জn, েছেড় িদেয় eখন বলছ 
আিম ei ডাল ধরব না। eখন েতামার িক হেব? েতামার পতন হেয় যােব। ei dেটা eক সে  চেল, eকিদেক তয্াগ আর an 
িদেক eকটা িজিনষেক ধরা। যিদ ঈ রেক না ধরা হয়, আtােক যিদ না ধরা হয় তাহেলi েগালমাল শুr হেয় যােব। েবিশর ভাগ 
ভkেদর ei কারেণ েগালমাল হয়। ভkরা pথেম সব বn কের েদেব, িবেয় বািড় যাoয়া, বnু বাnবেদর সােথ গl কর, সব বn 
কের হােত eত সময় eেস যায় তখন eত সময় িনেয় েস িক করেব েভেব পায়না। বi পড়েত বলেল বলেব, সব বi পড়া হেয় 
েগেছ। aথচ েকান বiেয়র ধারণাi eখনo কের uঠেত পােরিন। বi gেলা পেড় েয ধারণা করেব তার জn েয বুিdর দরকার েসi 
বুিdi eখনo ৈতরী হয়িন। বুিd েকাথা েথেক হেব? আtjােন যিদ িনেজর বুিdেক িনেবিশত কের তেবi েতা তার বুিd হেব। 
আtসংsং যখন হেয় েগেছ, মােন যা িকছু আেছ আtাi আেছন, ঠাkরi সব, ei বুিdেত মনেক লািগেয় েরেখিছ, আর iিndয় 
sেখর েপছেন আিম আর েদৗড়াব না, eরপর িক করেব? 
 

যেতা যেতা িন রিত মন লমিsরm । ততsেতা িনয়ৈময্তদাtেnব বশং নেয়ৎ।।২৬।। 

 মনেক eখন িsর কের েদoয়া হেয়েছ, তার মােন ei নয় iিndয়gেলা সব বেশ চেল eেসেছ। sেযাগ েপেলi আবার 
iিndয় তার িবষেয়র িদেক েদৗেড় যােব। েচাখ সব সময় ভােলা িজিনষেক েদখেত চায়, কান সব সময় ভােলা িজিনষ শুনেত চায়। 
তখন েস iিndয়েক বুিঝেয় েদয়, েয িজিনষটােক তুিম ভােলা বলছ, eটা িকnt আtার srপ নয়, eটা জাগিতক িজিনষ, সারা জগৎ 
eেতi েমেত থােক, oিদেক তিুম েযo না। মন আর iিndয় eত চ ল েয সব সময় পািলেয় েযেত েচ া করেব, তখন eেক বুিঝেয় 
বািঝেয় বলেত হয়, মন ei রকমিট কেরা না। নতবুা al িকছ ুসমেয়র জn মন আর iিndয়েক তােদর িবষয় gেলােক েদিখেয় 
িনেয় েফরত চেল আসেত হয়।  
 
 আমােদর িহnd শাst মেত iিndয় gেলা হে  aেkাপােসর মত। েযখােনi sেখর বা েভােগর িজিনষ পােব েদৗেড় েসটােক 
িগেয় েপঁিচেয় ধরেব। েযাগী িযিন সাধনা করেছন, িতিন যখন েদেখন মন iিndেয়র সােথ েদৗেড় েভােগর িজিনষেক গp  কের ধরেত 
যাে , যিদ বুিঝেয় বলেত যান – মন তুিম eসব িক করেত যা , egেলা কেরানা। মন তখন িবেdাহ কের েযাগীেক uেl েফেল 
েদেব। তাi েযাগী তখন তােক pথেম srপটােক েদিখেয় েদয়। তার মােন, িঠক আেছ যখন চাiেছ eকটু sশর্ কের নাo। ঠাkর 
বলেছন, আমার মেনo iে  হেয়িছল ei েভাগ কর েসi েভাগ কর। তখন ঠাkর eকটু কের ছঁুiেয় িদেয় মনেক বেল িদেলন মন 
তুi েদখেত চাiিছিল েতা, ei দয্াখ্  eরi নাম শাল, ei দয্াখ্  eরi নাম গিড়গিড়েত তামাক খাoয়া। ei বেল েসiখােনi েফেল 
িদেয় থু থু কের চেল eেলন। eকটু ছঁুiেয় িদেয় চেল eেলন, আর তৎkণাৎ তয্াগ। eiভােব না করেল eেগান যায় না।  
 
 যারা নতনু সাধক, আমােদর মত, আমরা যিদ পুেরা েভােগ িলp হেয় যাi, তাহেল সবর্নাশ হেয় যােব, আবার পুেরাপুির 
যিদ েছেড় িদi তাহেলo সবর্নাশ। eiজn সাধু সnয্াসীেদর েভতের েয তীb সংgাম o লড়াi করেত হয় ei লড়াiটােক বাiেরর 
েলােকরা িকছুi বুঝেত পারেব না। eনােদর ei aিভযান েয an ধরেণর েসটােক িকছুেতi ভkরাo েবােঝন না, আর যারা ভk 
নয় তারােতা িকছুi বুঝেত পাের না, তারা সব সময় সাধু সnয্াসীেদর বুd, িযশুর তলুনা েটেন গালমn করেব। বুd, িযশু, 
ীরামকৃ , eনারােতা েশষ aবsায় েপৗঁেছ িগেয়িছেলন, েযাগীরা েসi জায়গাটােত েপৗঁছাবার জn লড়াi কের যাে ন। ei লড়াi 
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েয িক ভয় র, আর িক dঃসাহিসক aিভযান সাধারণ মাnষ কlনাi করেত পারেব না। মেঠর যাঁরা pাj সnয্াসী তাঁরা ei 
িজিনষটােক েবােঝন, িকnt al বয়সী সnয্াসীেদর ei তীb লড়াiেয়র মধয্ িদেয়i eেগােত হয়। সংসাের েথেকo যারা আধয্ািtক 
ei aিভযােন aংশ িনেয়েছন তােদর েkেto ei eকi পিরিsিত আেস। সংসারীেদর মেধয্ যােদর েভাগ করা হেয় েগেছ, ভাল 
খাoয়া, ভাল পড়া, ভােলা েঘারা সবi যার হেয় েগেছ তােদর dারা েকন েযাগ হে  না? কারণ তােদর মেন eখনo pচুর a ট-
ব ট ভিতর্ হেয় আেছ।  
 
 গীতার ei dেটা ে াকেক মাথায় বিসেয় িনেয় যখন eiভােব সাধনার পেথ নামা হেব তখন সমsা gেলা িঠক িঠক েবাঝা 
যায়, েকাথায় েকাথায় সমsা, dবর্লতা রেয়েছ েদখা যায়। eiভােব সাধনা কের কের মন যখন শাn হেয় যায় তখন িক হয় – 
 

pশাnমনসং েhনং েযািগনং sখমtুমm । uৈপিত শাnরজসং bhভতূমকlষm ।।২৭।। 

 eiভােব মন যখন শাn হেয় যায় তখন ei েযাগীরা aকlষm  হেয় যান, aকlষm  মােন িন াপ হেয় যাoয়া। আসেল 
পাপ কমর্ েকাn  gেলা? ঠাkরo খাে ন, eকজন েভাগীo খাে ন, পাথর্কয্টা েকাথায়। আমরা কাuেক েযাগী বলিছ কাuেক েলাভী 
বলিছ েকন? eকটা সংকl কের যখন িকছু করা হে , েযমন আিম বলিছ আজেক িবেয় বািড়েত খুব খােবা, eটাi সংকl হেয় 
েগল, তার মােন আিম েলাভী। আবার যখন আিম বলিছ আমােক সামািজকতা রkা করেত িবেয় বািড়েত েযেত হেব, িবেয় বািড়েত 
িকছু না েখেল িনমntণ কতর্ার aম ল হেব তাi eকটু িকছু েখলাম, eখন আিম আর েলাভী নয়, আিম তখন েযাগী হেয় েগলাম। 
সমs কেমর্র েপছেন যত সংকl gেলা আেছ সব কটােক নাশ কের িদেয় শুধু যা কতর্বয্, েযটা ধমর্ েসi anসাের েয কাজ করেছ 
তখনi েস েযাগী হেয় েগল। eর ফেল, যখন েলাভ েমাহ েশাক সব চেল যােব, তখন তার মন আেs আেs শাn হেয় আসেব। 
eiভােব মন যখন শাn হেয় েগল তখন bhjােন েয শািn sখ হয়, েসi sখpািpর জn pstত হেয় েগল।  
 

যু েnবং সদাtানং েযাগী িবগতকlষঃ। sেখন bhসংsশর্মতয্nং sখম েুত।।২৮।। 

 যু েnবং, িযিন চিbশ ঘন্টা মনেক েসi আtােত যুk কের েরেখেছন, সকাল িবেকল eকশ আটবার জপ করা আধয্ািtক 
জীবন নয়, িযিন চিbশ ঘন্টা েলেগ আেছন, eক িমিনেটরo ফাঁক থাকেব না। বলেত পােরন, তাহেল যখন েদেহর েয কমর্ািদ করা 
হে  তখন িক কের হেব, দাঁত bাশ করিছ, sান করিছ, েশৗচািদ করিছ। ভগবান প ম aধয্ােয় ei বয্াপারটােক eকটা ে ােক 
েপিরেয় eেসেছন – প n  শৃNn  sৃশn  িজ n n  গ n  sপn  সn , মােন িনঃ াস p াস পযর্n েযটা িনি , ঘুেমাি , তখন আিম 
েদখিছ iিndয় gেলা যার যার িনেজর কাজ কের যাে , আিম েতা iিndয়gেলা েথেক আলাদা। pলপn  িবসজৃn  গৃhnুিnষিnিমষnিপ, 
কথা যখন বলিছ, েশৗচািদ যখন করিছ, আিম যখন িকছু ধরিছ, আর েচােখর পাতা নাড়িছ, সবটাi iিndয় িনেজর িনেজর কাজ কের 
চেলেছ, আিম eেদর সে  যুk নi, আমার সােথ iিndেয়র েকান সmকর্ েনi। ei হে  েযােগর aবsা। আর েভােগর aবsায় হেব, 
আমার িবিরয়ািন চাi, আমার চাuিমন চাi, আমার ei চাi েসi চাi, তার মােন আমার যখন সংকl eেস েগেল eটা চাi oটা 
চাi কের, তখন egেলা েক করেছ বলেব? তখন আর iিndয় িকছুi করেছ না, আিমi সব করিছ। আিম যিদ কাuেক খুব 
ভােলাবািস আর তার িদেক যিদ হাঁ কের তািকেয় থািক, eবার iিndয় iিndেয়র কাজ করেছ না, iিndেয়র মেধয্ আিম জিড়েয় েগেছ, 
সে  সংকl ঢেুক েগেছ। আিম আর সংকl যখন ঢুেক েগল তখন ei কাজটা আর েযাগ হেব না, তখন eটাi েভাগ হেয় যােব।  
 
 যখন কমর্ হে  তখন কেমর্র েয িkয়া হে  তা েযাগ আর েভােগর িkয়া, ei েkেt eকi ভােব হেব, েকান পাথর্কয্ 
েনi। eকজন মহােভাগী আর ভগবান বুেdর মত eকজন মহােযাগীেক eকসােথ দাঁড় কিরেয় িদেল dজেনর মেধয্ েকান তফাৎ 
পাoয়া যােব না। তফাৎটা েকাথায় থােক? মাথায়। িকেসর তফাৎ? eকজেনর সংকl আেছ, আেরকজেনর সংকl েনi, বয্s  হেয় 
েগল, eiটুki পাথর্কয্। aগsয্ মিুন েলাপমুdােক িবেয় করেলন। aেনক িদন পের aগsয্ মিুন েলাপমুdােক বলেছন, েতামােক আিম 
িবেয় কেরিছলাম যােত আমােদর সnান হয়, যােত আমার পূবর্জরা নরক েথেক udার হন। তাহেল েতা আমােদর গৃহs কমর্ করেত 
হেব। েলাপমুdা বলেছন, eর জni েতা আপিন আমােক িববাহ কেরিছেলন, aব i গহৃs কমর্ করেবন। eখােনo িকnt েসi ধরেণর 
েকান সংকl েনi, নারীেক িবেয় করার পের েয gহণ করেছ, eটাi sাভািবক, িকnt eখােনo েকান সংকl েনi, eটাi হে  u  
aবsা। আমার eটা কতর্বয্, আিম কের িদলাম। িকnt eখন সব uেlা, তুিম আমােক িবেয় কর না কর, সnান দাo না দাo, আমার 
ভােলাবাসা চাi। eখন েভাগটাi চূড়াn হেয় েগেছ, dিদন পাঁচ িদন েভাগটা কের েয িমিটেয় িদেয় েবিরেয় আসেব, তাo হয় না। 
 
 িকnt ei u  aবsায় েযাগ আর শরীর ধারেণর জn েযটুk েভাগ করেত হয়, খাoয়া পড়া, েশাoয়া, বসা সবটাi eক 
রকম। িকnt eখােন েযাগ আর েভােগর তফাৎ হে  দৃি ভি েত। েভােগর েkেt সংকl থােক েযােগর েkেt সংকl থােক না। 
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সংকlহীন যখন িkয়া হয় তখন েযাগ হেয় যােব আর সংকlযুk িkয়া হে  েভাগ। ei েয eতkণ ধের েয কথাgেলা বলা হল 
eেত িক হেব?  
 

সবর্ভতূsমাtানং সবর্ভূতািন চাtিন। ঈkেত েযাগযkুাtা সবর্t সমদশর্নঃ।।২৯।। 

 যখন ei ভােব েকu সাধনা করেত থােকন, তখন eর ফেল তাঁর eকt েবাধ হেয় যায়। eকt েবাধ মােন, িতিন তখন 
েদখেত পান সবর্ভূতsমাtানং, eখােন আচাযর্ শ র eকটা খুব snর কথা pায়i বয্বহার কেরন েসটা হে , bhা েথেক শুr কের 
খড়kেটা পযর্n, েয খড়kেটা হে  সবর্ িনm aবsা, ei bhা েথেক শুr কের সবর্ িনm aবsা eকটা খড়kেটা পযর্n িতিন আtা 
ছাড়া আর িকছুi েদেখন না। যখন ei ভাব তাঁর হেয় যায় তখন িতিন eকt anভব কের ঈkেত েযাগযুkাtা, যাঁর সমািধ 
anঃকরণ, সমািহতিচt, যাঁর মন পুেরা েভতেরর িদেক চেল eেসেছ, আর বাiেরর িদেক যাে  না, তখন সবর্t সমদশর্নঃ, সব 
জায়গাত িতিন সমান েদেখন। সমান মােন, েসi ভগবান, েসi আtাi সব িকছুেত aবিsত, বাiেরর যা িকছু আকার আেছ েসgেলা 
েখালস মাt।  
 
 বািড়েত আমার েয পাঁচ বছেরর বা া আেছ, তােক আিম খুব ভােলাবািস, eটাi sাভািবক। আর বা ার ঠাkরমা তার 
ভােলাবাসার েতা েকান p i েনi। eখন ei বা ািট eকটা েমাচ লািগেয়, মাথায় পাগিড় েবঁেধ ডাকােতর মত েসেজ eকটা েখলনা 
িপsল িনেয় eেস যিদ বেল, িনকােলা সব kছ্ । তখন িক আিম পুিলেশ েফান করেত যাব eেক ধিরেয় েদবার জn? না, েদেখ আিম 
মজা েপেয় আনেn বা ােক আদর করব? আিম যখন বুেঝ িনেয়িছ েয, ei েয ডাকােতর েপাষাক পেড়েছ, ei েপাষােকর েপছেন 
আমার েছেল, তখন িক আমার ভয়, িহংসা িকছু আসেব? িকছুi হেব না। যখন আিম বুেঝ েনব জগেত যা িকছু আেছ সবার মেধয্ 
ঠাkরi আেছন, ঠাkরi আলাদা আলাদা rেপ িবরাজ কের আেছন, তখন আমার িক anভব হেব? ঐ aবsায় েপৗঁছােল ei eকi 
anভব হয়, তখন েদেখ ei মাiেkােফােন তাঁরi সtা, ei জেল তাঁরi সtা, সবার মেধয্ েসi সি দানni িবরাজ করেছন। 
তখন সমt ভাব eেস যায়, eকজনেক েবিশ ভােলাবাসেত আেরকজনেক কম ভােলাবাসেত যােব না। ছিবর eয্লবােম আমার নািতর 
িবিভn েপাষােক, িবিভn সােজ aেনক ছিব আেছ, আিম েদখিছ আমার নািতরi ছিব, েকান ছিবেক েদেখ বলিছ ei ছিবটােত 
নািতেক খুব snর েদখাে , আরকটা ছিবেত রাগী রাগী লাগেছ, an eকটা ছিবেত েগামড়া লাগেছ। তাi বেল িক মেন হেব ei 
ছিবটা পিুড়েয় েফিল, ঐ ছিবটােক েফেল িদi। কখনi তা মেন হেব না। জগেত যত জীব আেছ সবi েসi ঈ েরর িবিভn rপ, 
েকানটাi েফেল েদoয়া যােব না। যখন সব িকছুেতi ঈ রীয় rপেক দশর্ন কের, তখন তার ভােলা মn েবাধ চেল যায়। েযাগীর মন 
যখন সমািহত িচেt aবsান কেরন, সমািধ লােভর পর তাঁরা সিতয্ সিতয্i eiভােবi জগৎেক েদেখন। ঠাkর দিkেণ ের েদখেছন 
েয পাঁঠােক বিল েদoয়া হেব েসo সি দানn, খR েসটাo সি দানn, হািড়কাঠ, েযখােন বিল েদoয়া হেব েসটাo সি দানn, েয 
বিল িদে  েসo সি দানn, আর বিল েদoয়া হে  েসটাo সি দানn। ei aবsায় ফল িক হয়? 
 

েযা মাং প িত সবর্t সবর্ং চ মিয় প িত। তsাহং ন pণ ািম স চ েম ন pণ িত।।৩০।। 

 তখন িতিন সব জায়গায় আমােকi েদেখন আর সব িকছুেত আমােকi েদেখন। আমার aভাব েবাধ তার কখনi হয় না, 
তার মােন েস কখনi আমােক ভুেল যায় না। uেlা িদক িদেয় আিমo তােক কখন ভুেল থাকেত পািরনা। ei aবsাটা হে  
িনেজর আtsrেপর aবsা। ei aবsােত সব িকছুেতi আিম ভগবানেকi েদখিছ, তখন িক কের আমার নাশ হেব! তাi ভগবান 
বলেছন – তsাহং ন pণ ািম স চ েম ন pণ িত, েসo আমার aদৃ  হয় না, আিমo তার aদৃ  হi না। আর িক হে ? 
 

সবর্ভূতিsতং েযা মাং ভজেতয্কtমািsতঃ। সবর্থা বতর্মােনাহিপ স েযাগী মিয় বতর্েত।।৩১।। 

 েযাগী যখন েদেখ আিমi সব িকছুেত aবsান করিছ, তখন সবর্থা বতর্মােনাহিপ, তাঁর সব রকেমর বয্বহার সব সময় 
আমােত িবদয্মান েথেকi হেব। যখন সবর্ভূেত সাkাৎ ীকৃ েকi েদখেছন, ীকৃ  ছাড়া আর িকছুi েনi, আর িনেজর আtা rেপ 
aেভদ jােন ীকৃে র ভজনা করেছন, তখন িতিন ীকৃে র সােথ eক হেয় েগেলন। eটাi হে  সাযুযয্ মুিk, তাঁর সােথ eক 
হেয় যাoয়া। eতkণ তাঁর েয aিst েবাধ িছল েসটা পুেরাপুির ীকৃে র সােথ eকীভূত হেয় eক হেয় েগল, আলাদা কের তাঁর 
আর েকান aিst থাকল না।  
 

আেtৗপেময্ন সবর্t সমং প িত েযাহজুর্ন। sখং বা যিদ বা dঃখং স েযাগী পরেমা মতঃ।।৩২।। 

 আtা uপm  eন, আেtৗপেময্ন, মােন িনেজর মেধয্ যখন সারা জগৎেক েদেখ িনেয়েছ, সমং প িত েযাহজুর্ন, িনেজর 
মতi সবাiেক েদেখ। তখন aপেরর েযমন sখ হেব েতমনi তােরা sখ হেব, েযমন aপেরর dঃখ হয় েতমন তারo dঃখ হয়। 
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আমােক কটূ কথা বলেল আমার খারাপ লােগ, তাহেল আিমo কাuেক কটূ কথা বলেত পারেবা না। েকu যিদ কখন আমােক 
uপেদশ েদয় আমার ভােলা লােগ না। তার মােন আমারo কাuেক েবশী uপেদশ েদoয়া িঠক না। আমােক েকu যিদ িচমিট কােট 
আমার বয্াথা লাগেব, েসiজn আমারo aপর কাuেক িচমিট কাটা িঠক হেব না। আমােক যিদ েকu েঠস িদেয় কথা বেল আমার 
ভােলা লাগেব না, িঠক েতমিন আমারo ঐ ভােব কাuেক েঠস িদেয় কথা বলা uিচৎ নয়। আিম েযমনিট জগেতর কাছ েথেক বয্বহার 
চাiিছ, িঠক েসiরকমিট বয্বহার আমােক জগেতর সােথ করেত হেব। eখােন িকnt ei কথা বলা হে  না, eখােন বলেছন েযাগী 
েদেখন জগেতর যা িকছু eটা আমরi rপ, েসiজn েযাগীর েযটা ভােলা লাগেছ না েসটা িতিন করেবনi না। কখন তাঁর িচnােতo 
আসেব না েয আিম ei রকমিট কির।  
 
 িহংসা ভাব েয কত সূk ভােব করা হয় আমরা িচnাi করেত পািরনা। আমার সােথ তুিম dবর্য্বহার কেরছ, আিম eক 
েসেকেNর জn মেন মেন চাiলাম েতামার নাশ েহাক, তােতi িকnt আমার িহংসা করা হেয় েগল। মাnষ যখন েদেখ সবi আিম, 
তখন কােক েস িহংসা করেব। খাoয়ার সময় আমার দাঁেতর মাঝখােন িজেভর কামড় পেড়েছ, িজভ েথেক রk ঝরেছ। eখন িক 
আিম আমার দাঁেতর uপর আেkাশ েমটােত পাথর িদেয় দাঁত ভাঙেত শুr করব? িকnt আমার সােথ যখন েকu খারাপ বয্বহার 
কের, তখন তার pিত পাlা dবর্য্বহার না করেত পারেলo মেন মেন তােক গালাগাল েদব, নয়েতা তার সবর্নাশ যােত হয় েসi 
pাথর্না করেত শুr করব। িকnt েয েদখেছ সব আিমi, আমারi সব rপ, তখন তার িক েকান িহংসা ভাব আসেত পারেব? কখনi 
আসেব না। দাঁতটাo আমার িজভটাo আমার, দাঁতটাo আিম িজভটাo আিম। েকu যিদ আমার েকান kিত করল তখন আিম েদখিছ 
আমার িজভটা দাঁেতর মাঝখােন পেড় েগল। তখন িক আর করা যােব? ভিব েত সাবধােন িচেবােত হেব, যােত দাঁেত আর কামড় 
না পেড়। আমার kিত কেরছ, eর ফল ভগবান েতামােক eকিদন না eকিদন েদেবনi েদেবন, মেনর মেধয্ ei িচnাটাo েযন না 
আেস। েযাগীর মেন ei িচnা আসেবi না। খুব েবিশ ক  িদেল েযাগী আহাঃ ের কের eকটু হয়েতা সহাnভূিত pকাশ করেব, 
িজভটা েবিশ েকেট েগেল eকটু oষুধ লািগেয় েনেব। জগেতর pিত েযাগীরা িঠক eiভােবi বয্বহার কেরন। আর আমরা িক কির? 
ঠাkর খুব snর বলেছন, eকটা েচার চুির করেত eেস ধরা পেড় েগেছ। pথেম গৃহs েচােরর সব িজিনষপt েকেড় েনেব, তারপর 
আ া কের pহার করেব, pহার করার পর পুিলেশ েদেব। আবার েচারেক শুিনেয় শুিনেয় বলেব – eত বড় dঃসাহস! আমার 
বািড়েত চুির করেত আসা! জােনানা আিম েক! আসেল সাধারণ েলােকেদর পেk েযাগী হoয়া সmবi না। েযাগী িকভােব হoয়া যায়, 
ei কথাi ষ  aধয্ােয় নানা ভােব বলা হে । aজুর্ন তখন বলেছন – 
 

aজুর্ন uবাচ 
েযাহয়ং েযাগsব্য়া েpাkঃ সােময্ন মধসুদূন। eতsাহং ন প ািম চ লtাৎ িsিতং িsরাm ।।৩৩।। 

 েহ মধুসূদন, আপিন েয eতkণ েয সমtেযােগর কথা বয্াখয্া করেলন িকnt মেনর চ ল sভাববশতঃ আিম eর িন ল 
িsিত েদখেত পাি না।  
 
 eত িকছু বেল েদoয়ার পর aজুর্ন ভগবানেক বলেছন, েহ pভু, আপিন েতা খুব snর snর কথা বেল িদেলন, িকnt eত 
িকছু করা েতা সmব নয়। কারণ মেনর sভাব eতi চ ল েয eেতা কখন িsরi হয় না।  
 

চ লং িহ মনঃ কৃ  pমািথ বলবdৃঢ়m । তsাহং িনgহং মেn বােয়ািরব sd রm ।।৩৫।। 
 
 মনেক বেশ আনার বয্াপাের uপমা েদoয়া হয়, eকটা পশু আেছ সংsৃেত বেল তntনাগ, eর চামড়া eেতা েমাটা েয ছয্াঁদা 
করা যায় না, গNােরর মত আর িক। eখােন dেটা িজিনষ হে , eক মনটা হে  বড় চ ল, িdতীয়, শুধু েয চ ল তাi নয়, আবার 
pমািথ, pমথনশীল। oয়ািশং েমিশেন যখন িsনারটা চািলেয় েদoয়া হয় তখন জলটা তীb েবেগ ঘুরেত থােক, মােন জলটা pচN 
চ ল হেয় েগল। শুধু চ লi না, oর মেধয্ েয জামা কাপড় েদoয়া হেয়েছ, েসgেলােকo েস নাচাে , eকবার eiিদেক আেরকবার 
ঐিদেক। ei িজিনষটা আেগকার িদেন ভােলা েদখা েযত, যখন দi েথেক মাখন েতালা হত। দiেয়র মেধয্ eকটা দN েরেখ 
দNটােক দিড় লািগেয় dজেন d’িদক েথেক েটেন ঘুিরেয়i চেলেছ, দiটা েয শুধু চ লi হে  তা নয় eেকবাের মnন কের িদে । 
মন েয িনেজi শুধু চ ল তা নয়, তার সােথ সােথ েস iিndয় gেলােকo মnন কের িদে । eমন মnন কের িদে  েকu আর 
শািnেত থাকেত পারেছ না। েহ ভগবান, আপিন েয eত েযােগর কথা বলেলন সবটাi খুব snর কথা eেত েকান সেnহ েনi, িকnt 
বয্বহািরক েkেt বাতাসেক েযমন েকান িকছুেত আবd করা যায় না, িঠক েতমিন মনেক েতা বেশ আনা eক pকার dঃসাধয্। 
eখােন aজুর্ন বলেছন, চ লং িহ মনঃ কৃ , আচাযর্ বলেছন – কৃ  শb eেসেছ কৃশ ধাতু েথেক, কৃশ ধাতুর aথর্ হে  হরণ কের 
েনoয়া, িযিন ভkজেনর পাপেক হরণ কের েনন িতিন হে ন কৃ । ভগবান aজুর্েনর কথা শুেন বলেছন, তিুম িঠকi বলছ – 
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ীভগবাnবাচ 
aসংশয়ং মহাবােহা মেনা dিনর্gহং চলm । aভয্ােসন ত ুেকৗেnয় ৈবরােগয্ণ চ গhৃেত।।৩৫।। 

 েহ েকৗেnয়, তুিম যা বলছ িঠকi বলছ eেত েকান সংশয়i েনi, মন pচN dিনর্gহং, মনেক eমিনেত িনgহ করা যায় না। 
তেব িক জান, িকnt aভয্াস আর ৈবরােগয্র dারা ei dিনর্gহ মনেক িনgহ করা সmব। ৈবরাগয্ হে , মাnষ যখন েকান িকছু েভাগ 
কের, েভাগ করেত করেত যখন ঐ েভােগর মেধয্ েদাষ েদখেত শুr কের, তখন েস ঐ েভাগ েথেক সের আেস। েয েকান িজিনষ 
েথেক সের আসার eকমাt uপায় হে  ঐ িজিনেষ েদাষ েদখা। ঠাkর বলেছন, েয েলােকর eকটা েমেয়র pিত আসিk আেছ, েস 
যিদ েদেখ ঐ েমেয়িটর সব a  িdgণ হেয় েগেছ, sাভািবক েয েচাখ েসটা িdgণ, কান িdgণ, নাক িdgণ আকার হেয় েগেছ, হাত 
dেটা িdgণ আকােরর, তখন েতা েমেয়িটেক eকিট রাkসুী মেন হেব। বার বার যিদ ei রকম কlনা করেত থােক তারপর েতা 
েমেয়টার িদেক তাকােতi পারেব না। আর বার বার oর মেধয্ েদাষ েদখেত হয়। েযমন ধrন eকজেনর মদ খাoয়ার েনশা আেছ, 
িকnt েস মেদর েনশা েথেক েবিরেয় আসেত চাiেছ। eখন যিদ িদনরাত ভাবেত থােক, মদ খাoয়াটা খুব বােজ েনশা, আিম েকন মদ 
খাি । eখােন িকnt েযাগীর কথা আেলাচনা হে , সাধারণ মেনর কথা বলা হে  না, eকিদেক েযাগীর মন আেs আেs দৃঢ় হে  
আর an িদেক বারংবার েদাষ েদেখ যাে । িকেস েদাষ েদখেছ? সব িকছুেত। েযাগী pথেম েভাগ িদেয় শুr কের তারপর সব 
িকছুেতi েদাষ েদেখ। েদাষ েদখা মােন, ঐ িজিনষটা আর বয্বহার করা চলেব না। যখন েকান িজিনেষর pিত েদাষ েদখা শুr হয় 
তখন েসi িজিনেষর pিত আকষর্ণটাo েশষ হেয় যায়। আকষর্ণ যখন চেল েগল, eবার িকnt েস eিগেয় যাবার জn pstত হেয় 
েগল। ei িজিনষটার ভােলা নমুনা েদখা যায় sামী-stীর েkেt, pথেম eেক aপেরর pিত িক ভােলাবাসা, পের শুধু ঝগড়াi কের, 
eেক aপেরর েদাষi েদেখ। িকnt েকাথাo eকটা eেদর পরsেরর েভাগটা িমেট েগেছ। যােদর েকান িকছু খাবাের eলািজর্ থােক, 
েযমন aেনেকর িচংিড় মাছ েখেলi সারা শরীের eলািজর্ েবিরেয় যােব। েয েজেন েগেছ আমার ei খাবাের eলািজর্ আেছ েসিক আর 
েসi খাবােরর pিত আসk হেব? তখন েসi খাবার েদখেলi সের আসেব। ৈবরাগয্ হে  যখন েবাধ হেয় যায় েয ei িজিনষটা 
আমার পেk ভােলা নয়, তখন েসi িজিনেষর েদাষ gেলােক েদখেত হয়। ৈবরাগয্ মােনi হে  েদাষ েদখা। আর শরীেরর pিত 
ৈবরাগয্ িকভােব হয়? যখন বলেব – uঃ, ei শরীেরর জn হয়, ei শরীের বয্ািধ আ য় কের, ei শরীেরর বৃdাবsা আেস, 
তারপর মতৃযু্। ei িজিনষ gিলেকi যখন বারবার িচnােত িনেয় eেস িবচার করেত থাকেব তখন eকটা সময় শরীেরর pিতo েঘnা 
eেস যােব। 
 
 ৈবরােগয্র পর বলেছন aভয্াস। শ রাচাযর্ aভয্ােস aপূবর্ বয্াখয্া িদে ন – েকান eকটা বstেত িনরnর সমান ভােব 
মনটােক বারবার লািগেয় রাখার নামi হে  aভয্াস। আিম িঠক কের িনলাম েরাজ আধ ঘন্টা কের ধয্ােন েচ া করব। pথম িদন 
আমার বসেত iে  করেছ না, িকnt আিম বসলাম, ei েয বসলাম eখান েথেকi আমার aভয্াস শুr হল। pথম িদন না হয় িতন 
িমিনটi বসলাম। িতন িমিনেট যখন েদখলাম িকছুi হল না, eরপর িতন িমিনটটােক বািড়েয় পাঁচ িমিনট করলাম। dিদন কের 
েদখিছ পাঁচ িমিনট েথেক আবার িপিছেয় িতন িমিনেট চেল েগেছ।  
 
 ei েয ধয্ান করেত পারিছ না eর কারণ িকnt বাiেরর েকান িকছুর েগালমাল নয়, eর সবটাi আমােদর মেনর েভতেরর 
বয্াপার। আসেল আমরা বাiেরর জগতেক বD েবিশ grt িদেয় বেসিছ। সব েগালমােলর uৎস eiখােনi, কািমনীi েহাক, 
কা নi েহাক, ফাঁিকবািজi েহাক আর েভাগবিৃti েহাক সবটাi eiখােন মিsে  বাসা েবেঁধ আেছ, বাiের িকছু েনi। যিদ েদিখ 
েকান েলাক েকান িকছুi েভাগ করেছ না, েকান িহংসা করেছ না তাi বেল িক েস মহাtা হেয় েগল? eর েভতের িক আেছ আমরা 
িক কের জানব, জানার েকান uপায়i েনi। সিতয্ সিতয্i যিদ তার েভতর েথেক সব েভাগবৃিt চেল িগেয় থােক, যিদ কািমনী-
কা ন তয্াগী মহাপুrষ হত, তাহেল েস েতা পরমহংস। আমােদর ভূতটা সরেষেত িগেয় বেস আেছ। েসiজn বলা হয় আেগ 
েতামার িচtটােক সাফ sতেরা কর। সাফsতেরা করেব িক ভােব? aভয্াস কের কের, eকটা িজিনেষ েলেগ থাকেত হেব। বাiের 
িকছু করেত হেব না, মনেক বলেত হেব eটা আমােক করেতi হেব। আিম যিদ মেন কির pথম িদন েথেকi আসেন ঝাঁপ িদেয় 
বেস পেড় িঠক করলাম আধ ঘন্টা ধয্ান করব। eেত িকছুi হেব না। aেনক িদন aভয্াস কের কের মনেক েবাঝােত হেব। েকান 
িজিনেষর ভােলা িদকটােক সমান ভােব eকাg হেয় িচnন কের যাoয়াটা হে  aভয্াস, আর খারাপ িজিনেষর েয েদাষ gেলা আেছ 
েসgিলেক িচnন কের খারাপ িজিনষ েথেক েবিরেয় আসাটা হে  ৈবরাগয্। aভয্াসটা সব সময় ভােলা িজিনষেক aবলmন কের েসi 
ভােলা িজিনেষর pিত মনেক eকাg করা। আর ৈবরাগয্ হে  খারাপ িজিনষ েথেক েবিরেয় আসা। aভয্াস করার সময় সৎ gেণর 
uপর িচnা করেত হয়, আর ৈবরােগয্র েkেt বােজ িজিনেষর েয েদাষ েসiটােক িচnন করেত হয়। বারবার করাটাi হে  aভয্াস 
আর ৈবরাগয্, ভােলা িজিনেষর aভয্াস আর খারাপ িজিনেষ ৈবরাগয্। 
 
  aসংযতাtনা েযােগা d pাপঃ iিত েম মিতঃ।  ব াtনা ত ুযততা শেকয্াহবাpুমপুায়তঃ।।৩৬।।  
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 যার aসংযতাtা তার dারা েকান িদন েযাগ হেব না। আর েয iিndয় o আtােক মােন মনেক বেশ িনেয় আসেত সkম 
হেয়েছ তার dারা েযাগ হেবi হেব। তার মােন বলেত চাiেছন, যার aভয্াস আর ৈবরাগয্ েনi তার dারা িকছুi হেব না। ঠাkর 
uপমা িদে ন, গrর েলেজ যিদ হাত িদেল গr শুেয় পেড় তাহেল ঐ গr িনেয় িকছু হেব না। আধয্ািtক জীবেন যারাi আেস 
তােদর েবিশর ভাগi ei রকম, েলেজ হাত িদেলi েনিতেয় পেড়। েয গrর েলেজ হাত িদেলi িতিড়ংিবিড়ং কের oেঠ েসi গri 
েলােক িনেয় যায়। যার মেধয্ েতজ আেছ েসi বয্িki aভয্াস ৈবরাগয্েক aবলmন করেত পারেব।  
 
 ei আেলাচনাটা ভগবান eiখােনi েশষ করেছন। pথেম েযােগর বণর্না করা হল। িকnt ei েযাগ েতা সকেলর dারা সmব 
নয়। িকnt ভগবান বলেলন, সmব, তেব ধীের ধীের মনটােক বুিd o ৈধেযর্র dারা বাiেরর জগত েথেক েটেন েভতেরর িদেক িনেয় 
আসেত হেব। পথ হে  aভয্াস আর ৈবরাগয্, েযাগী হoয়ার eiটাi eকমাt পথ, e ছাড়া আর েকান পথ েনi। আধয্ািtক পেথ 
eেগােত পথ ei eকটাi, েযটা ভােলা েসটার িদেক aভয্াস দাo, েযটা বােজ েসটার pিত ৈবরাগয্ িনেয় eেসা। ei dিটেক 
aবলmন না করার আেগ িকছুi হেব না। ei dেটা যিদ না কির তাহেল িক হেব? িক আর হেব, পশুর মত জীবন যাপন করেব। 
আধয্ািtক জীবেন েকu কাrর জn িকছু কের িদেত পােরনা, সব িনেজেকi করেত হেব। িকnt িনেজরা িকছু করেব না, aভয্াস 
ৈবরাগয্ িকছুi করেব না aথচ grেক বলেব আপিন আশীবর্াদ করেলi সব হেয় যােব। ei কের িকছু হয় না। আেগ িকছু করেত 
হেব, িকছু করার পর grর আশীবর্াদ েনoয়ার kমতা হেব। eরপর aজুর্ন বলেছন –  
 

aজুর্ন uবাচ 
aযিতঃ dেয়ােপেতা েযাগ ািলতমানসঃ। apাপয্ েযাগসংিসিdং কাং গিতং কৃ  গ িত।।৩৭।। 

 eকজন েযাগী জগেতর যত রকেমর েভাগ হেত পাের সব িকছু তয্াগ কের িদেয় সারা জীবন ধের েযাগ সাধনা কের েগেছ, 
িকnt েস ei জীবেন িসিdলাভ করেত পারল না। bhjান না হেল েতা েযাগীর মুিk হেব না। েভাগo হল না মুিko েপল না, 
dিদক েথেকi েস বয্থর্, eখন তার িক হেব? েযাগী সব েচ া করল িকnt সাফলয্ েপল না, সব সময় েয সফল হেব তা েতা নয়। 
আিম eকটা বয্বসা শুr কের eক বছর করলাম, d বছর করলাম, তারপর েদখলাম eেত িকছু sিবধা হে  না। তারপর আিম পথ 
পােl িনলাম। িকnt েযােগর েkেt বলা হে  েলেগ থাকেত হেব। eখন কত িদন েলেগ থাকেত হেব েকান িঠক েনi, পঁিচশ বছর 
না িতিরশ বছর িকছুi জািননা। সব েছেড়ছুেড় েলেগ থাকলাম িকnt আমার dারা ei জেn িসিd লাভ হল না। eখন আিম িক করব? 
কারণ সংসাের জীবন ধারণ করেত েয aিভjতার দরকার েসi জাগিতক বুিdo আমার হয়িন, েকননা েয বয়েস সাংসািরক বুিd হেব 
েসi বয়েস সব িকছু েছেড় িদেয় েযােগর পেথ েনেম পেড়িছলাম। eখন েতা আমার dিদকটাi েগল? যারা সংসার কেরেছ, েভাগ 
কেরেছ তারা না হয় পূণয্ কমর্ািদ করার জn ভােলা েলােক যােব। িকnt আমার িক হেব? আিম িক তাহেল িtশ ু হেয় থাকব? ei 
p টা aজুর্েনর মেধয্o eেসেছ। ভগবানেক aজুর্ন তাi িজেjস করেছন, েযাগী যিদ মতৃযু্র আেগ িসিd লাভ না করেত পাের তাহেল 
তার িক গিত হেব? 
 

কি েnাভয়িব ি nা িমব ন িত। apিতে া মহাবােহা িবমেূঢ়া bhণঃ পিথ।।৩৮।। 

 bhpািpর পেথ েযাগী eিগেয় চেলেছ, চলেত চলেত তার bhjান হল না, তার েতা তখন eিদকo েগল ঐিদকo েগল, 
েযাগ েতা েপলi না েভাগo েপল না। তখন eরা শরৎকােলর েমেঘর মত, েয েমঘ েকান কােজi লােগ না, িছnিভn হেয় আকােশ 
েভেস েবড়ায়, েসi েমেঘ বৃি o হয় না, ছায়াo হয় না। ei রকম শরৎ কােলর িছnিভn েমেঘর মত িক েস েভেস েবড়ােব? 
 

eতেn সংশয়ং কৃ  েছtমুহর্sেশষতঃ। tদnঃ সংশয়sাs েছtা ন hয্পপদয্েত।।৩৯।। 

 েহ কৃ , আমার ei সংশয়টা আপিন দূর কের িদন। আপিন ছাড়া আর েকui আমার ei সংশয় নাশ করেত পারেব 
eমন কাuেকi আিম েদখিছ না। 
 aজুর্েনর ei সংশয় দূর করেত িগেয় ভগবান েযটা বলেছন eটােক শ রাচাযর্ বলেছন েযাগ  বণর্ন। চিlশ েথেক 
পয়তািlশ ে াক কয়িট হে  েযাগ  বণর্ন। যাঁরা েযাগ পেথ agসর হoয়ার জn েচ া করেছন তােদরেক আ াস বাণী িদেয় 
ভগবান pথেমi বেল িদে ন – 
 

ীভগবাnবাচ 
পাথর্ ৈনেবহ নামtু িবনাশss িবদয্েত। ন িহ কলয্াণকৎৃ কি dগুর্িতং তাত গ িত।।৪০।। 
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 েহ পাথর্, তুিম েযটা ভাবছ েসi িtশ ু aবsা eেদর কখনi হয় না, eেদর শুভ pেচ ার ফল কখনi নাশ হেয় যায় না। 
যারা ধয্ান ধারণা কেরেছ, তারা েতা ভাল কাজi কেরেছ, কলয্াণকৃৎ মােন ভােলা কাজ কেরেছ, eেদর কখনi েকান dগর্িত হয় না। 
েয েকান শুভ কাজ যাঁরা কেরেছন তােদর কখনi dগর্িত হয় না। তাহেল তােদর িক aবsা হয়? 
 

pাপয্ পণুয্কতৃাং েলাকাnিষtা শা িতঃ সমাঃ। শুচীনাং ীমতাং েগেহ েযাগ ে াহিভজায়েত।।৪১।। 

 েযাগ  মােন সnয্াসীেকi েবাঝাে , eখােনo eিটেক পির ার কের আচাযর্ বেল িদে ন সnয্াসী ছাড়া েযাগ  হয় না। 
ষ  aধয্ােয় আমরা pথেমর িদেকi আেলাচনার সময় বেলিছলাম েয ষ  aধয্ায় গৃহsেদর জn নয়। তার কারণ ei aধয্ােয় eমন 
কেয়কিট সাধনার কথা বলা হেয়েছ, বািড়েত মিহলা o পিরবার পিরজনেদর মাঝখােন ei সাধনা করা সmব নয়। যারা েযাগী তারা 
সাধনা কের কের eেগাে ন, তারপর eকটা সময় লেkয্ েপৗঁছােত পারেলন না, েশেষর িদেক সব েভে  েগল। যত গNেগাল েশেষর 
িদেকi হয়, pথেমর িদেক গNেগাল হেল শুধের িনেয় আবার চলেত থাকেব। িকnt েশেষর িদেক েশাধরােনার আর েসi শারীিরক o 
মানিসক বল ৈধযর্ থােক না, eকটা সময় eেস মেন হেব আমার dারা আর িকছু হেব না, বাকী জীবনটা েকান রকেম কািটেয় িদi। 
eখন eরা মতৃযু্র পর শুচীনাং ীমতাং েগেহ, eমন eকটা বািড়েত িগেয় তারা জn েনন যারা aতয্n শুচীনাং, মােন পিবt পিরবার, 
ীমতাং, মােন খাoয়া পড়ার েকান ক  েনi। eখােন যারাi শাst aধয্য়ণ করেত eেসেছন eেদর সবারi পিরবার ীমতাং, মােন 

খাoয়া পড়ার েমাটামিুট বয্বsা আেছ, আর শুচীনাং, eেদর বািড়র েকu েচার gNা বদমাiস নয়। েযসব বািড়েত খাoয়া পড়ার বয্বsা 
আেছ, েরাজ িনয়িমত পূজা aচর্না হে , ei সব বািড়েত যত সnয্াসীরা েযাগ  হেব তারা িগেয় েসi সব বািড়েত জn েনেব। 
eখন েয েযাগ  হেয়েছ, েস রামকৃ  িমশেনর সnয্াসীi েহাক বা an সmpদােয়র সnয্াসীi েহাক, sফী েহাক, ী ান সnয্াসী 
েহাক, যারা েযাগ পেথ চলেত চলেত  হেয় েগেছ, তােক েতা আবার সাধনা করেত হেব, সাধনা করেত হেল eকটা শরীর 
দরকার, শরীর ধারণ করত হেল eকটা জায়গায় জnােত হেব। eরা eখন েকাথায় জnােব? জnাবার জn eকটা বািড় খঁুজেত হেব, 
তখন eরা ei শুচীনাং ীমতাং েগেহ, শুচী আর ী সmn পিরবার খঁুেজ িনেয় েসখােন জnােব। eখােন যারা শােstর কথা, ধেমর্র 
কথা শুনেত আসেছন, eরাo সবাi িকnt েযাগ , েযাগ  না হেল ধেমর্র কথা শুনেত েকu আসেবi না। আসেল যখন েযাগ পেথ 
চলেত থােক, তখন মেনর মেধয্ িকছু িচnার uদয় হয়, ei েভাগ করা হল না, eটা েসটা েভাগ করেত i া জােগ। তখন েস ঐ 
েভােগর জn ঝাঁিপেয় পড়েত যায়। ঝাঁিপেয় পড়েলi েগালমাল হেয় যায়। eর েথেক আরo u াবsার িকছু dলর্ভ েযাগী যাঁরা, 
তাঁেদর যিদ জn িনেত হয় তখন তাঁরা িকভােব েকাথায় জn েনয় পেরর ে ােক ভগবান তার িববরণ িদে ন – 
 

aথবা েযািগনােমব kেল ভবিত ধীমতাm । eতিd dলর্ভতরং েলােক জn যদীদশৃm ।।৪২।। 

 েকu েকu যাঁরা aিত ভাগয্বান, েযাগীেদর বািড়েত িগেয় তাঁেদর জn হয়। তেব ei ধরেণর েযাগী গেৃহ জn জগেত aিত 
dলর্ভ। eর dেটা কারণ, pথম কথা হে  u েকািটর ধািমর্ক বয্ািk, যাঁরা সব সময় েযাগ সাধনা করেছন, ei রকম েযাগীেদর 
সংখয্া aতয্n কম বেল ei রকম জn খুব েবিশ eকটা েদখা যায় না। িdতীয় কথা হে , েয েভােগর i ার জn তাঁর েযাগিসিd 
হল না, েযাগীর বািড়েত জn িনেল েসi েভাগটা পূরণ হবার sেযাগটা কম থােক। েযমন, eকজন সnয্াসীর খুব েদশ িবেদেশ ঘুের 
েবড়াবার iে  িছল। eখন যিদ েস aস ল েযাগীর বািড়েত জn েনয় তখন েসখােন েযাগীর বািড়েত েথেক িবেদেশ ঘেুর েবড়াবার 
সmবনা কম হেব। তখন েসi েভাগটা েতা আর পূরণ হেব না। তাহেল েসখােন জn িনেয় েকান লাভ হেব না। eমিনেতi েযাগী 
পিরবার খুব কম। েসiজn সব শুচীনাং ীমতাং েগেহ িগেয় জn েনয়। যিদ ei রকম েকান েযাগীর গৃেহ িগেয় েকান u তম 
েযাগ  জn েনয় তখন েসখােন তাঁরা – 
 

তt তং বিুdসংেযাগং লভেত েপৗবর্েদিহকm । যতেত চ তেতা ভয়ূঃ সংিসেdৗ krনnন।।৪৩।। 

 েযাগী আেগর আেগর জেn েয তপsা কেরেছন, েযাগ সাধনা কেরেছন, তাঁর eমনi কপাল খুেল যােব েয, েকান না েকান 
ভােব তার সব েযাগােযাগ হেয় যায়। যিদ eকটু eিদক oিদক িছটেক িগেয়o জn িনেয় েনয়, তখন িকছু না িকছু িবিচt ভােব 
েযাগােযাগ হেয় যায় েযখান েথেক তাঁর unিত হেত থাকেব। েবলুড় মেঠর মহারাজেদর যিদ iিতহাস েদখা যায় তাহেল েদখা যােব 
েকu জাপােন জn িনেয়েছন, েকu আেমিরকােত, েকu iরােক জn িনেয়েছন, েকu হয়েতা হঠাৎ eকটা ঠাkেরর ছিব েদখল, িকংবা 
কাrর হােত eকটা েকান বi eেস পড়ল তােতi তাঁর মেনর মেধয্ eমন িকছু হেয় েগল েযটা তাঁেক েটেন েবলুড় মেঠ িনেয় েফেল 
িদল। eেতা েলােক ঠাkেরর ছিব েদখেছ, বi পড়েছ িকnt কাrর মেন েকান িকছু েরখাপাত করেছ না, িকnt মিু েময় কেয়কজেনর 
মেনi েরখাপাত করেছ। iরােকর eক মসুলমােনর হােত িকভােব sামীজীর বi eেস িগেয়িছল। sামীজীর বi পেড়i িতিন চমেক 
uেঠেছন, তারপর তাঁর িক েয হল, ােnর eক েসন্টাের িগেয় েযাগােযাগ কের িতিন সnয্াসী হেয় েগেলন। ei কথাi eখােন বলা 
হে , যতেত চ তেতা ভূয়ঃ সংিসেdৗ krনnন, সংিসিdর িনিমেt, মােন িসিd পাoয়ার জn বুিdর সে  েযাগ হেয় যায়, আর – 
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পবূর্াভয্ােসন েতৈনব িhয়েত hবেশাহিপ সঃ। িজjাsরিপ েযাগs শbbhািতবতর্েত।।৪৪।। 

 েযাগ  পুrষ েকন েযাগ েথেক  হেলন? কারণ তাঁর েভােগর িকছু বাসনা িছল, eকটা িকছু েগালমাল তাঁর জীবেন ঘেট 
েগেছ। eখন িছটেক an েকাথাo জn িনেয়েছ, eবার তাঁেক েযাগােযাগ করােত হেব, তারপর তাঁেক নােক দিড় িদেয় টানেবন, 
ঠাkর েযন বলেছন – aেনক হেয়েছ, আমার কােছ চেল আয়। তাঁর েযাগ aভয্াস eমনi হেয় আেছ, ঠাkর িঠক তাঁেক আেs আেs 
টানেত শুr করেবন। েযাগ িছল তাঁর aসmূণর্, eবার তাঁর েসi aসmণূর্ েযাগাভয্াস শুr হেয় যােব। িকnt eমন িকছু eকটা তাঁর 
আসিk িছল, েকান েমেয়র pিত dবর্লতা eেস িগেয়িছল িকংবা িবরাট নাম-যশ পাoয়ার বাসনা েজেগিছল। েযাগীর egেলা aধমর্। 
eখন তাঁর নােক আেগ দিড় িদেয় েবঁেধ েনেব, তারপর তাঁেক েখলােত শুr করেব, েভাগ েদখেত েচেয়িছিল েতা, ei েন দয্াখ্  েভাগ 
িক িজিনষ। েযটা আেগর জেn তাঁর চাপা িছল, আেগ েসখােন তাঁেক েঘারােব। কারণ কমর্ আমােদর aেনক রকেমর জমা আেছ, 
হাজার হাজার রকেমর কমর্ সব জমা আেছ, েযমন িহংসা বৃিt আেছ েতমিন aিহংসা বৃিto আেছ, েযাগ বৃিt েযমন আেছ েভাগ 
বৃিto আেছ, িবদয্া বৃিt আেছ aিবদয্া বৃিto আেছ। িকnt সবটাi চাপা থােক। eর মেধয্ েযটা েবিশ pবল েসটার িদেকi েবিশ 
আকষর্ণ হয়। িজেনর েkেt ei িজিনষটাi হয়, েয িজনটা েবিশ েচচঁােমিচ কের, ei চাi েসi চাi, আমার খাoয়া চাi, েসi িজন 
gিলi েবিশ pবল হেয় যায়। তখন মনsািttকরা েয িচিকৎসা কেরন তােত েয িজনgেলােক দমােত হেব তখন েসi রকম Dাগস 
িদেয় েদন যােত কের ঐ িজনgেলা িনেsজ হেয় দেম যায়। মূল কথা হে  েয বািড়েত েয েছেল বা েমেয় েবিশ েচচঁােমিচ করেছ, 
uৎপাৎ কের তার িদেকi েবিশ দৃি  েদoয়া হয়। আমােদর সংsােরর েkেto ei eকi িজিনষ হয়, েয সংsার gেলা েবিশ pবল, 
েবিশ েচঁচােমিচ করেছ, েসi সংsারgেলার িদেক েবিশ নজর যায়। েযাগীর েয dবর্লতার জn েযাগ পথ েথেক পতন হেয় িগেয়িছল, 
নতুন জn েনoয়ার পর eখন েসi সংsারটাi আেগ েবিশ pবল থাকেব। ei সংsােরর িদেক যখন েবিশ নজর েদoয়া হেব তখন 
তার েচঁচােমিচ কম হেব। ei ভােব কতিদন সংsার pবল থাকেব? েযমিন eেক eকটু ঠাNা কের েদoয়া হল, তারপের তাঁর েয 
েযাগ সংsার gেলা আেছ েসi সংsার gেলা চাড়া েমের uঠেব। ei সংsার gেলা যখন চাড়া েমের oেঠ তখন তার েতা আেগ 
থাকেতi নােক দিড় লাগান হেয় েগেছ, তখন ei েযাগ সংsার gেলা বািক সংsারgেলােক িছটেক েফেল িদেয় আবার েজার কদেম 
eিগেয় যায়। eখন eিগেয় চলেত িগেয়i িক েস লেkয্ েপৗঁেছ যােব? বলা খবু মুশিকল, আবার েস েযাগ  হেয় েযেত পাের। েশষ 
কােল আবার যিদ পেড় যায় তখন আবার ei eকi িজিনষ হেব, িকnt েস eেগােতi থাকেব। 
 
 আর বলেছন শbbhািতবতর্েত, েবেদ েয কমর্ািদ করেত বলা হেয়েছ, েযাগী েসi কমর্ািদ আর তার ফলেক aিতkম কের 
চেল যায়। েয পাপকমর্ gিল তাঁর িছল, েযমন কািমনী-কা েন আসিk, েলাকমাnতার iে , রাজা হoয়ার iে , েযটার জn তােক 
ei শরীর ধারণ করেত হেয়েছ, েসgেলা যখন kয় হেয় েগল, েস আর ঐিদেক তাকােব না, eখন েস সব িকছু বুেঝ েগেছ। যিদ 
আমরা ভগবান বুdেক eখােন িবচার কির, যিদo বুdেদবেক আমরা ভগবান rেপ েদিখ। িকnt ভগবান বুdেক যিদ ei ে ােকর 
দিৃ েত িবচার কির – েকান জেn ভগবান বুেdর রাজা হoয়ার iে  িছল, রাজার ঘের িগেয় জn িনেলন, কিদন যখন রাজkমার 
হেয় থাকেলন তখন তার রাজা হoয়ার েভাগটা িমেট েগল, বয্s , সব িমেট েগেছ, eখন ভগবান বুdেক েক আর আটকােত পারেব। 
তেব বুdেক আমরা ভগবান rেপi েদিখ, েবাঝাবার জn eiভােব বলা হল। লালাবাবু রাsা িদেয় েযেত েযেত শুনেত েপেলন 
েধাপার েমেয়েক তার বাবা বলেছ, বাসনায় কেব আgন িদিব। ei eকটা কথা কােন েযেতi জিমদার লালাবাব ুসব িকছু েছেড় িদেয় 
বৃnাবেন চেল েগেলন। আেগর জেn েকাথাo তাঁর iে  িছল জিমদার হেবন, জিমদার ঘের জn িনেয় জিমদার হেলন, জিমদার 
হoয়ার বাসনাটা িমেট েগেছ, তাঁর সময় হেয় েগল িতিন eকটা কথা শুেন িনেলন, আর েসiখান েথেক েসাজা বnৃাবেন চেল 
েগেলন। সবারi েkেt ei িজিনষi হয়। বলেছন, েযাগ সংsার কখনi ন  হেয় যায় না, সংsারটা েথেকi যায়। তাi ei ধরেণর 
যাঁরা েযাগ  সnয্াসী eখন যাi কrক না েকন, আজ েহাক কাল েহাক িঠক েস আবার uেঠ দাঁিড়েয় যােব। ei জেn যিদ নাo 
দাঁড়ােত পাের eর পেরর জেn আবার েযাগ সাধনায় েনেম পড়েব। িজjাsরিপ বলেত েবাঝাে  িযিন জানেত চাiেছন, eখােন 
িজjাs সnয্াসীেকi েবাঝাে । সnয্াস মােন কমর্সnয্াস হেত পাের বা শুধু সnয্াসo হেত পাের, মােন িতিন eখন ei জগৎ েথেক 
িনেজেক আলাদা কের িনেয়েছন। তারপর বলেছন–  
 

pযtাদ্ যতমানst েযাগী সংশুdিকিlষঃ। aেনকজnসংিসdsেতা যািত পরাং গিতm ।।৪৫।। 

 েয pযt কের যাে , মােন েচ ার পর েচ া কের যাে , তার eকটু eকটু কের সংsার জমেত থাকেছ। eiভােব যখন 
ভােলা সংsার জমেত শুr কের, ভােলা সংsার জমেত জমেত eমন eকটা aবsা হেব েয ভােলা সংsারgেলা যত রকেমর aধেমর্র 
সংsার, পাপ সংsার জেম িছল েসgেলােক uপেড় েফেল নাশ কের েদেব। ei নাশ যখন হেয় েগল তখন তার সময্ক jান হেয় 
েগল। ei পােপর েবাঝা সৃি র আিদকাল েথেক জমা হেত েথেকেছ। ei েবাঝােক eক জেn নাশ করা খুব কিঠন, aসmবi বলা 
যায়। যখন eক জেn পারেছ না তখন aেনক জn ধের সাধনা কের কের ভােলা সংsার জিমেয় জিমেয় ei পাপ সংsারgিলেক 
েশষ কের িদে । eiটাo eকটা পথ। িহnd দশর্েন ei কারেণ পূবর্জেnর uপর eতটা grt েদoয়া হেয় আসেছ। মাnেষর মেন 
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যিদ ei ধারণাটাi বdমূল হেয় থােক েয, ei জnটাi যিদ েশষ হেয় থােক, আর আিম যিদ মেরi যাi, আর িসিd যিদ না পাi 
তাহেল ei জেni যা িকছু েভাগ করার আেছ সব েভাগ কেরi মির। িকnt যখন আিম জানিছ েয eiভােব চলেব না, আমার আবার 
জn হেব তখন মেন হেব েয বােজ িজিনেষ মন িদেয় েকান লাভ েনi, eর েচেয় বরং মিুkর পথেক aবলmন করাi ে য়। যিদ eক 
জেn মুিk নাo পাi তােত েকান kিত েনi, eকটু eকটু কের জমােত থািক। eiভােব eকটু eকটু কের জমেত জমেত আমার 
িসিd হেয় যােব। eরপর বলেছন – 
 

তপিsেভয্াহিধেকা েযাগী jািনেভয্াহিপ মেতাহিধকঃ। কিমর্ভয্ ািধেকা েযাগী তsাদ্ েযাগী ভবাজুর্ন।।৪৬।। 

 গীতার ei ষ  aধয্ােয় ভগবান aজুর্নেক েযাগী হoয়ার জn uপেদশ িদে ন। eখােন তাi বলেছন, িযিন jানী, eখােন 
jানী বলেত েবাঝাে  িযিন শাst িবষয়ক jান লাভ কের পািNতয্ aজর্ন কেরেছন, শাst aধয্য়ণ কের যাঁর বুিd পির ার হেয়েছ। 
eঁর uপের হে ন যাঁরা যjািদ কমর্ করেছন বা সমাজেসবা করেছন, মােন jানীেদর aথর্াৎ পিNতেদর েথেক কিমর্ ে । আর যারা 
কৃ সাধন কের তপsা করেছ, েয jানী বা পিNত, েয কিমর্, eেদর সবার েথেক েযাগী ে । েযাগসাধনার সমান আর েকান 
সাধনাi হয় না িকনা, তাi েযাগী সব সময় সবার েথেক ে । 
 

েযািগনামিপ সেবর্ষাং মদ্গেতনাnরাtনা। dাবাn ভজেত েযা মাং স েম যkুতেমা মতঃ।।৪৭।। 

 ei েযাগীেদর মেধয্ িযিন dাবান আর আমােত যাঁর িচt সমািহত eবং সব সময় আমার ভজনা করেছন িতিনi হে ন 
ে তম েযাগী। েযািগনামিপ সেবর্ষাং মদ্গেতনাnরাtনা, eটােকi আবার সpম aধয্ােয় িগেয় ভগবান বয্াখয্া করেবন। 
 
 পুেরা ষ  aধয্ায় হে  েযােগর uপের, েযাগ িক, েযাগ িকভােব anশীলন করা হয়, েযাগ সাধনা কিঠন হেলo করা েযেত 
পাের, েযােগ যিদ সাফলয্ নাo আেস তাহেল িক হেব, আর েশষ কথা হে  েযাগ হে  ে  পথ। গীতােত েকাথাo েযাগেক েকান 
সাধনার নীেচ বলা হয় না, কারণ েযাগ হে  anর  সাধনা। যতkণ না েকu েযাগ সাধনা করেছ আধয্ািtক জীবেন agসর হoয়া 
কখনi সmব হেব না।  
 

o ঁতৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 
ীকৃ াজুর্নসংবােদ ধয্ানেযােগা নাম ষে াহধয্ায়ঃ।। 

******** 
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 ২৯েশ আগs ২০১০ 
 সpম aধয্ায় 

jানিবjান েযাগ 

  ষ  aধয্ােয়র েশষ ে ােক ভগবান বলেছন –  েযািগনামিপ সেবর্ষাং মদ্গেতনাnরাtনা, eখােন বলেত চাiেছন েয 
েযাগীেদর মেধয্ aেনক ধরেণর েযাগী হয়, িকnt তাঁেদর মেধয্ িযিন আমােত, মােন ভগবান ীকৃে  পুেরাপুির মন িদেয় েরেখেছন, 
িতিনi হে ন ে  েযাগী। িযিন ীকৃে  পুেরাপুির সমিপর্ত, ীকৃে  িচt সমািহত কের েরেখেছন, ei িজিনষটােকi সpম aধয্ােয় 
িবsৃত ভােব আেলাচনা করা হেব।  
 
 pথম েথেক ষ  aধয্ায় পযর্n গীতা eক ভােব চেলেছ, িকnt সpম aধয্ায় েথেক গীতার ধারাটা হঠাৎ পােl িগেয় িনেজর 
গিতেত eিগেয় যােব। eখান েথেক ঈ েরর বয্াপার gেলা, ঈ রীয় তttgেলা েবিশ কের আেলািচত হেত শুr হেয়েছ। সpম থােক 
dাদশ aধয্ায় পযর্n ভগবােনর িবিভn rপ, তারমেধয্ িনরাকার, সাকার, ঈ েরর িবভূিত, ঈ ের ভিkর িবিভn রকেমর aিভবয্িk, 
ei িজিনষgেলােক িনেয়i আেলাচনা করা হেয়েছ। সpম aধয্ােয়র নাম হে  jানিবjানেযাগ। িকnt েয নামi েদoয়া েহাক না েকন 
ei ছয়িট aধয্ায় হে  ঈ েরর uপর আেলাকপাত। আবার tেয়াদশ aধয্ায় েথেক a াদশ aধয্ায় পযর্n ঈ েরর কথা থাকেব িকnt 
eতটা েজােরর সােথ আর িবsািরত ভােব থাকেব না। েসiজn aেনেক গীতােক eiভােব কেয়কিট ভােগ ভাগ কের িনেয়েছন – 
pথম ছয়িট aধয্ায় হে  কমর্ িনেয় আেলাচনা, সpম েথেক dাদশ aধয্ায় হে  ভিk িনেয় আেলাচনা আর tেয়াদশ েথেক a াদশ 
aধয্ােয় jান িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। িকnt গীতার ei রকম িবভাজেন সবাi eকমত নন। pথেমi ভগবান বলেছন – 
 

ীভগবাnবাচ। 
মযয্াসkমনাঃ পাথর্ েযাগং যু nদা য়ঃ। aসংশয়ং সমgং মাং যথা jাsিস ত ণৃু।।১।।  

 মযয্াসkমনাঃ, যার মন পুেরাপুির মিয়, মােন আমােত েলেগ আেছ, আর েশেষ বলেছন মদা য়ঃ, মদা য়ঃর aথর্ হে  যার 
আ য় eকমাt ঈ র, ঈ র ছাড়া আর িকছু aবলmন েনi। িহnd ধমর্াnসাের মn  জীবেনর চারিট পুrষাথর্, aথর্াৎ মাnষ যখন 
জীবেন িকছু করেত চাiেছ, েপেত চাiেছ, েসটােক করার জn, পাoয়ার জn েয েয uপায় আেছ েসi েসi uপায়েক েস aবলmন 
কের। েযমন েকu কমর্ কের, েকu তপsা কের, েকu দান কের, েকu শাst aধয্য়ণ কের, egেলােক aবলmন কের েস জীবেন 
িকছু িজিনষেক লাভ করেত চাiেছ। িকnt egেলা েথেক eেকবােরi আলাদা eক ধরেণর েযাগী হন যাঁরা শুধুমাt ঈ রেকi aবলmন 
কের থােকন, তাঁেদর িচnা ভাবনা শুধু ঈ রেকi িনেয়। তাঁরা যা িকছু কেরন সব ঈ েরর জni কেরন, তাঁর তপsাটাo ঈ রােথর্, 
দান করেছন েসটাo ঈ েরর জn, মােন ঈ েরর কথা চারজনেক েশানাে ন eটাi তাঁর দান, ঈ ের েয ভিk করেছন eটাi তাঁর 
কমর্, মূল কথা ঈ র ছাড়া িতিন আর িকছুi েদেখন না। েহ aজুর্ন, িযিন ei রকম আমােত মন িদেয়েছন, িযিন আমােকi আ য় 
কের আেছন, িতিন িনঃসংশেয় আমােক েযভােব জানেত পাের, ei বয্াপাের সব িকছুi েতামােক আিম পির ার কের সব েবাঝাব, 
eটা বুেঝ েগেল েতামার আর েকান সমsা থাকেব না, সব িকছু মােন ঈ েরর বয্াপার, তাঁর ভেkর বয্াপার sাপার gেলা েতামার 
কােছ পির ার হেয় যােব। 
 

jানং েতহহং সিবjানিমদং বkয্াময্েশষতঃ। যj jাtা েনহ ভেূয়াহnj  jাতবয্মবিশ েত।।২।। 

 aজুর্ন েতামােক eমন সব কথা বেল েদব েযটা জানেল আর িকছু জানার aবিশ  থাকেব না। েতামােক তাi আিম jান 
আর িবjােনর কথা বলব। ৈবিদক যুেগ যখন মিুkর ধারণা aত েজারাল িছল না তখন কমর্, যj, তপsা, jান egেলােক আলাদা 
কের েদখা হত না, িকnt পের যখন শাst jান আর শাst jান েথেক মুিkর ধারণা eেস েগল তখন jানেক আলাদা কের েদoয়া 
হল। কারণ শাst েতা েয েকান েলাকi পেড় িনেত পাের। eখন গীতােতা ঘের ঘের পাoয়া যােব, েয েকান েলাকi েতা গীতা পেড় 
িনেত পাের, আর যার েযমন বুিd েস েতমন ভােব িকছু eকটা বুেঝ েনেব। ীরামকৃ  তাঁর মখু িদেয় েয কথাgেলা বেলেছন েসi 
কথাgেলা আমরা সবাi েমাটামুিট েজেন েগিছ, কথামৃত পড়া মােনi ঠাkেরর কথা gেলা েজেন েগলাম। তাহেল jানী আর ajানীর 
তফাৎটা েকাথায় রiল। eখন eকজন কাঙালী যিদ যj করেত যায়, েস eখন িক যj করেব? যিদ যj করেত চায় তাহেল খুব 
হেল eকজন সাধারণ েকান পুেরািহতেক িগেয় ধের বলেব আজেক আপিন আমার বািড়েত eকটু পূেজা কের িদন। িকnt যখন 
eকজন রাজা যj করেত চাiেব, মেন করা যাক রাজা a েমধ যj করেত চাiেছন। eখােন আমরা পির ার বঝুেত পারব েয 
রাজার ফল িবরাট আর কাঙালী েয যj করেছ তার ফল সাধারণ। আমরা সবাi জািন েয eকজন আieeস aিফসার আর সাধারণ 
eক িপoেনর মাiেন আলাদা। eকজন কথামৃত পেড় বলেছ জীবেনর uেd  হে  ঈ র দশর্ন, আবার ীরামকৃ o বলেছন 
জীবেনর uেd  হে  ঈ র দশর্ন, ei dেটার মেধয্ তফাৎ আেছ িক েনi? ei তফাৎটােক েবাঝাবার জn eনারা dেটা পিরভাষা 
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িনেয় eেলন, jান আর িবjান। jান হে  শাst পেড় েযটা েয েকান েলাক বুেঝ িনেত পারেছ, আিম যখন পেড় িনলাম ঈ র 
দশর্নi হে  জীবেনর uেd , তখন আমার jান হেয় েগল। আবার যাঁরা ei jানেক িনেয় aেনকিদন ধের িচnন করেছন, ধয্ান 
করেছন, িনিদধয্াসন করেছন, egেলা কের কের তাঁর মেধয্ েয ধারণা ৈতরী হে  েসটা িকnt আমার আপনার jান েথেক eেকবােরi 
আলাদা। আবার িযিন ঈ রেক সাkাৎ েদেখেছন, ঈ র ei রকম, িতিন আবার আলাদা। ei dেটােক আলাদা করার জn বলা হে  
jান আর িবjান। jান হে , grমুেখ শােstর কথা শুেন যখন ঐটােক িঠক িঠক বুেঝ েনoয়া। চতথুর্ aধয্ােয় কেয়কবার jানীর 
কথা আেলাচনা করার সময় বলা হেয়িছল, িযিন jানী তার নােম ঠাkর বলেছন, jানীo িকnt ভয়তরােস। িযিন jানী তারo ভয় 
আেছ। jানীo বুেঝ েগেছ ঈ েরর srপ ei রকম, আমার srপ ei রকম, জগেতর srপ ei রকম। িকnt eখনo েবােধ েবাধ 
হয়িন, ঠাkেরর ভাষায় বলেত েগেল বলা যায় dধ েখেয় eখনo h পু  হয়িন। 
 
 ঠাkর কথামৃেত eক জায়গায় বলেছন – েমেয়েদর মা েদখেব। আবার ঠাkরi an eক জায়গায় বলেছন – মা, তিুম 
েতামার েলজ েদখাo। েমেয় মােন সিপর্ণী, সিপর্ণীেক ঠাkর েলজ েদখােত বলেছন, কথামেৃতi আেছ। eকজন আধয্ািtক সাধক 
িকভােব ei িজিনষটােক েদখেব? সাধেকর িবিভn ধাপ আেছ, যখন jােনর aবsায় আেছ, মােন শাst যখন পেড় িকছু িকছু ধারণা 
হেয়েছ, তােক সমs pেলাভন েথেক সের আসেত হেব। েভােগর িজিনষ েদখেলi মেন হেব েযন ৪৪০ েভাl, eেত হাত িদেয়িছ িক 
েগিছ। িবjানী েদখেছন সবটাi ঈ েরর rপ। sামী িহরNয়ানnজী খুব মজার েলাক িছেলন, িতিন বলেতন – সব েমেয়েকi মা 
েদখিব িকnt তাi বেল ময্া ময্া কের েমেয়েদর েপছেন েদৗড়ািব না। sামী িহরNয়ানnজী জানেতন েয, ei bhচারী আর al বয়সী 
সnয্াসীরা eখন jানীর aবsােত আেছ, jানীরo আবার aেনক ে ণী িবভাগ আেছ, eেদর িকnt সবারi পতন হবার সmবনা আেছ। 
িবjানী হে ন িযিন সব বুেঝ েগেছন, বুেঝ যাoয়া মােন pতয্k েদখেত পাে ন eটা ei রকম। ei aবsা েথেক আর পতেনর 
ভয় েনi, েবতালা পা তার আর কখনi পড়েব না, শােst েযটােক aধমর্ বলা হেয়েছ, েসi aধমর্ কমর্ তাঁর dারা আর হেব না। 
তপsা যখন করা হে , কমর্ যখন করা হে , দান যখন করা হে  তখন egেলােক আমরা পির ার বুঝেত পাির েয iিন ei 
রকমi করেছন, uিন an িকছু করেছন না। িকnt jােনর বয্াপাের েবাঝা যায় না, িবjােনর বয্াপাের আরo আমরা বুঝেত পািরনা। 
ei dেটােক আলাদা কের েবাঝাবার জn বলা হেয়েছ jান আর িবjান। jান মােন শােst যা বলা হেয়েছ েসটােক জানা, শােstর 
jানেক িচnন কের, ধয্ান কের িঠক িঠক ধারণা কের েনoয়া েয eটা ei রকম, আর েসi ভােব িনেজর জীবেন pিতফিলত করার 
েচ া কের যাoয়া। জীবেন pিতফিলত করার েচ ােক যিদ আমরা িবে ষণ কির – েয ajানী, তােক বেল েদoয়া হেয়েছ ei 
রকমিট করিব। িকরকম করেব? সিতয্ কথা বলিব। eকজন সিতয্ কথা েকন বেল? কারণ তার বাবা-মা, grজনরা বেল িদেয়েছ তাi 
সিতয্ কথা বলেছ। িকnt eকজন সnয্াসী েকন সিতয্ কথা বেলন? তখন বলেব, েকননা িতিন শাst পেড়েছন, শাst পেড় েজেনেছন 
ঈ েরর আেরকিট নাম হে  সতয্, ঈ েরর rপ হে  সতয্, ঈ র হে ন সতয্srপ, েসiজn সnয্াসী িমেথয্ কথা বলেবন না। তার 
মােন, শােst েযটা বলা হেয়েছ েসটােক বুেঝ েসi রকম আচরণ করার েচ া করেছন। িকnt িযিন িবjানী িতিন সাkাৎ েদখেছন ঈ র 
সতয্srপ, eখন িতিন যিদ িমেথয্ কথা বলেত চান তখন েদেখেবন েক েযন তাঁর মুখটা েচেপ ধেরেছ। িবjানী iে  করেলo িমথয্া 
কথা বলেত পারেব না। ei হে  jানী আর িবjানীর তফাৎ। ধমর্ aধেমর্র দৃি  িদেয় েদখেল ei পাথর্কয্ করা হয়।  
 
 ঈ েরর সাkাৎ দশর্ন মােন, তাঁর জীবেনর সব িকছু পােl যায়, eঁেদরেক বলা হে  িবjানী। যখন jানী আর িবjানীর 
ei বয্াপার gেলা েয বুেঝ েফেল তখন েস মৎতttj হেয় যায়, ঈ েরর তttjান তার হেয় যায়। ঈ েরর তttjান যখন হেয় যায় 
েস তখন সবর্j হেয় যায়। আমােদর পরmরােত সবর্j শbিটেক গীতা েথেক uপিনষদ েথেক শুr কের সব জায়গায় aতয্n 
grtপূণর্ শbrেপ গণয্ করা হয়। সব জায়গােত সবর্j শেbর aথর্ হয় ঈ র তttj। আমােদর মেধয্ aেনেকi সবর্j বলেত মেন 
কির েয তাঁর সামেন েয েকান ভাষায় কথা বলেল িতিন বুেঝ যােবন, আমার গr হািরেয় েগেছ, সবর্jেক িগেয় িজেjস করেল িতিন 
বেল েদেবন আমার গrটা েকাথায় আেছ। িকnt তা নয়, েযটােক জানা হেয় েগেল সব জানা হেয় যায়। েকানটােক জানা হেল? 
ঈ েরর তttেক। সবর্j মােন ei নয় জগেত যা িকছু আেছ সব িকছুi িতিন জােনন। িকnt সবর্j হে ন িযিন ঈ েরর তttটা 
জােনন। িকভােব জােনন? jানিবjান িদেয়। eখন িযিন িবjােনর aবsায় চেল েগেছন তার আর jােনর দরকার আেছ িক েনi? 
েযা েসা কের ঈ র দশর্ন হেয় েগেছ, eখন েসেতা িবjানী হেয় েগেছ, তাহেল তার িক আর jােনর pেয়াজন আেছ? ei aধয্ােয়র 
নাম হে  jানিবjান েযাগ, িবjান হেলi হেব না, তাঁরo jােনর pেয়াজন আেছ। pথেম ঠাkেরর সব রকম uপলিb o দশর্ন হেয় 
িগেয়িছল। িকnt পের ঠাkর সব শাst শুেনেছন, শােst েকান িজিনেষর িক রকম বণর্না আেছ তার pেতয্কিট িজিনষ িতিন শুেনেছন। 
যার জn ঠাkরেক েকu যিদ েবাকার মত িজেjস করত, আপিন েতা শাst পেড়নিন, আপিন eত সব িক কের জানেলন? ঠাkর 
বলেছন – আিম শুেনিছ কত। ঠাkর শােstর কথা সব শুেনিছেলন, যার জn কথামৃেতর েকাথাo েকান শাst িবেরাধী কথা পাoয়া 
যােব না। িতিন শুেনিছেলন aেনক, তাi তাঁর যখন িবjানীর aবsা হেয় েগেছ তখন েদখেছন সব শােstর সে  িমেল যাে । যা 
িকছু শুনেছন, তখন িতিন বলেছন আিমo ei রকম েদেখিছলাম। eখােন jান হে  শােst তেttর কথা েযমনিট বলা আেছ, েসটােক 
িঠক িঠক ধারণা করা। িযিন aবতার তাঁরo যিদ jান না থােক তাহেল িকnt aসmণূর্ হেয় যােব। eiজn বলেছন aবিশ েত, েযটা 
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জানার পর আর েকান িকছু aবিশ  থােক না। আেগর আেগর যাঁরা aবতার হেয়িছেলন, েযমন িযশু িতিনo ol েটsােমেন্ট িক 
আেছ সব জানেতন। তুিম িবjানী যিদ হেয়o যাo, েতামােক িকnt ei jানটা িনেতi হেব। যিদ jান না েনoয়া হয় তাহেল িকnt 
aসmূণর্ েথেক যােব। eiখােন েযমন বলেছন যj jাtা েনহ ভূেয়াহnj , eখােন িকnt শুধু jােনর কথাi বলা হে  না, jান আর 
িবjান dেটারi কথা বলা হে । িবjানী মােন লাu kমেড়া আেগ ফল পের ফলু, তাঁরা আেগ িবjানীর aবsায় চেল েগেছন, িকnt 
তাঁরাo শাst েশােনন, শাst ei বয্াপাের িক বেলেছ েদেখন। শাst যিদ না জানা থােক তাহেল েস িকnt কাঁচা। eiজn ষ  aধয্ােয় 
বলেছন jানিবjানতpৃাtা, গীতােত তাi বারবার ei jানিবjান কথাটা uেlখ করা হে । িযিন aবতার িতিনo তাঁর anভূিতেক 
শােstর সােথ যাচাi কের িনে ন, শাst ei বয্াপাের িক বলেছ। আর আমরা েতা কাঁচা aবsায় আিছ। ঠাkর েযটােত আপিt 
করেছন েসটা হে  পািNতয্। পািNেতয্র েপছেন যিদ েদৗড়ােত থাক, তাহেল নাম-যেশর আকা া হেয় ঐখােনi আটেক থাকেব। 
jানিবjান aিত dলর্ভ। েকন dলর্ভ? তখন বলেছন – 
 

মn াণাং সহেsষ ুকি দ্ যতিত িসdেয়। যততামিপ িসdানাং কি nাং েবিt তttতঃ।।৩।। 

 সারা িবে  কত েলাক আেছ, িকnt তােদর মেধয্ মুি েময় কেয়কজন ei পেথ আেস। আর তােদর মধয্ েথেক মাt 
কেয়কজন আমােক তttতঃ জানেত পাের। eখােন েকu েকu জানেত পােরন েয বলেছন – যততামহিপ িসdানাং, িসd বলেত 
েবাঝােত চাiেছন যাঁরা েমাk পেথ আেছন। েমাk পেথর যারা পিথক গীতা তােদরেকo িসd বলেছ। বাuলেদর পরmরােত বেল 
কত রকেমর সাধক আেছ – pবতর্ক, িসd o িসেdর িসd। শ রাচাযর্o বলেছন, যারাi েমাk পেথ েনেমেছন তারাo eক ধরেণর 
িসd পুrষ। ei িসd পুrষেদর মেধয্ েকu েকu আমােক জানেত পাের। eখােন মেন রাখেত হেব, েযিদন আিম আধয্ািtক পেথ 
পা েরেখিছ, েসi িদন েথেকi আমােক িসd বেল সেmাধন করা হেব। সnয্াস মােনo তাi, িযিন তtt েজেন িনেয় সব িকছুেক েছেড় 
িদেয়েছন। িকnt সব সnয্াসীরা েতা তtt জােনন না, িকnt তাo সnয্াসী বলা হে । তার েপছেন eiটাi কারণ। েযিদন আিম বেল 
িদলাম আিম সব িকছু তয্াগ কের শুধু ঈ র তtt জানেত চাi, েসিদনi আিম িসd নােম সেmািধত হoয়ার uপযুk হেয় েগলাম। ei 
কথা gেলা আমােদর আচাযর্ পিNতরা বেল েগেছন।  
 
 ঈ র িক, ঈ েরর তttটা িক, েয তttটা জানার পর আর িকছু জানেত হেব না, ei সব বেল ভগবান aজুর্েনর আgহটা 
eকটু বািড়েয় েদoয়ার পর eiবার তtt কথা বলেত আরm করেছন। তেttর কথা বলেত িগেয় ভগবান pথেম pকৃিতর srপ সmেn 
বলেছন। চার, পাঁচ o ছয় নmর ে ােক ভগবােনর pকৃিতর বণর্না করা হে । ভগবােনর pকৃিত মােন তাঁর srপ। ভগবােনর srেপর 
বণর্না করেত িগেয় ীকৃ  তাঁর dিট srেপর কথা বলেছন – aপরা pকৃিত আর পরা pকৃিত। aপরা pকৃিত হে  পদাথর্ বা জড় 
জগৎ আর পরা pকৃিত হে  ৈচতn, জড় আর ৈচতেnর কথা বলা হে । জড় জগৎ মােন পদাথর্ জগৎ eiিটo ভগবােনর srপ 
আবার ৈচতno ভগবােনর srপ। জড় জগেতর সmেn বয্াখয্া করেত িগেয় বলেছন – 
 

ভিূমরােপাহনেলা বায়ঃু খং মেনা বিুdেরব চ। aহ ার iতীয়ং েম িভnা pকিৃতর ধা।।৪।। 

 pকৃিত েয িঠক িক িজিনষ eটা েবাঝা খুব মশুিকল। আমরা ei মাiেkােফােনর sয্াNটা েদখেত পাি । ei sয্াNটা 
েলাহা িদেয় ৈতরী, আর েলাহা বলেত েমাটামুিট বুঝিছ েয eিট eকিট শk িনেরট পদাথর্। ei েলাহাটা আবার িক িদেয় ৈতরী 
হেয়েছ? আমরা বলব কতকgিল সূk িজিনেষর সংিম েণ eিট ৈতরী হেয়েছ, িবjােনর দৃি েত বলেব েলাহার anর সমােবেশ ৈতরী 
হেয়েছ। eবাের ei েলাহার angিলেক ভাঙেত ভাঙেত েশেষ ১০৮/১১০ eয্টমেস িগেয় দাঁিড়েয় যােব। সারা িব  bhাN ei কিট 
িজিনষ িদেয়i সৃি  হেয়েছ। ei eয্টমস gিলেকo যিদ ভাঙেত থােক তখন iেলkTন েpাটন েবিরেয় আসেব। iেলkTন েpাটন আবার 
িক িদেয় ৈতরী? egেলােক যখন আবার ভাঙা হেব তখন আরo সূk িজিনেষ েপৗঁেছ যােব, যার খবর কেয়ক বছর আেগo িবjানীরা 
জানেতন না, eটােক বলেছন েকায়াকর্। ei েকায়াকর্ আবার ছয় রকেমর হয়। eiভােব েপছেনর িদেক েযেত থােক, যিদo egেলা 
িবjােনর বয্াপার।  
 
 বh pাচীন কােল আমােদর সাংখয্ তেtto eiভােব েকান বstর েপছেনর িদেক anসnান করেত িগেয় তারা বstর সূk, 
সূk েথেক সূkতর, সূkতর েথেক আরo সূkতেরর িদেক েপৗঁেছ িগেয়িছেলন। eiভােব সব েথেক েয সূkতর েযটােক তাঁরা 
েপেলন েসটা হে  মহৎ (Cosmi c Mi nd )। মহৎ eত সূk েয eেক বলা যােব না েয eটা িক বst না eটা an িকছু। ei মহেতর 
িঠক oপের রেয়েছ pকৃিত, মােন সবার মা। pকৃিতটা িক? pকৃিতর বয্াখয্া করেত িগেয় বলা হে , িতনেট gেণর সমি । সttঃ, রজঃ 
o তমঃ, ei িতনেট gেণর eকt সমাহাের pকৃিত। ei সttঃ, রজঃ o তমঃ eত সূk েয eটা বst কিণকা না তার gণ বলা খুব 
কিঠণ। যখন আিম বলিছ eটা কােলা রঙ, তখন ei কােলা রঙটা eকটা বstর gণেকi বলিছ। ei বstর কিণকা gিল হে  কােলা 
কিণকা, eকটা িবেশষ আেলার তর  eখান েথেক িগেয় আমার েচােখ pিতফিলত হে , ei রঙটা যখন েচােখ যাে  eটা aতয্n 
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সূk aবsােত আেছ। িকnt যখন েলাহার ডাNাটােক যখন ধরিছ তখন eকটা সিলড বstেক ধরিছ, িকnt েচােখ aতয্n সূk বst যাে । 
pকৃিত eত সূk েয তখন আর তােক পািটর্েকল বলা চেল না, েসiজn ঐটােক বলা হয় gণ। ei কারেণর pকৃিতর আেরকটা নাম 
হে  িtgণািtকা। আসেল pকৃিত হে  সিলড পদাথর্ িকnt eত সূk, eত সkূ aবsায় থােক েয ঐটােক আর পদাথর্ বলা চেল না। 
েসiজn তখন eেক বলা হে  িতনেট gণ, সtঃ, রজঃ o তমঃ, ei িতনেট gণ eমন ভােব িমেশ থােক েয আলাদা কের েবাঝার 
uপায় েনi।  
 

pকৃিতর uপের িক আেছ? েসi িবশুd ৈচতn। eখােন বলা হে , ঈ র িযিন, িযিন ৈচতn, িতিনi আেছন। িতিন থাকার 
ফেল pকৃিতর ei িতনেট gণ, সttঃ রজঃ আর তমঃ সাময্ aবsােত রেয়েছ। িকnt েকান eক রহsময় কারেণ, রহs ei কারেণi 
বলা হয় েয, যখন সৃি  হেয়িছল তখন েতা েসখােন েকu িছল না, তাi িক কের জানেব েয িক কের ei সৃি টা হেয়েছ, আমরা যা 
িকছুi সৃি র বয্াপাের বলব েসটা আমােদর িচnা pসূতi হেব, তাi ei রহsময় শb বয্বহার করা হে । েকান eক রহsময় 
কারেণ pকৃিতর ei িতনেট gণ, েযটা সাময্ aবsায় িছল েসi সাময্ ভাবটা ন  হেয় যায়। েযi সাময্ ভাবটা ন  হেয় েগল তখন 
ei িতনেট gণ পরsের িবিভn anপােত িমশেত শুr কের, যখন eiভােব পরsর মেধয্ িম ণ pিkয়া শুr হয় তখন eেদর েসi 
সূk ভাবটা েযন eকটু কমেত থাকল। সূkভাবটা েযi কমেত থাকল তখন েসখান েথেক মহৎ মেনর সৃি  হল। মহৎ মেনর মেধয্ 
তখন িচnার কাজ শুr হয়। মহৎ িনেজ িচnা কের না, তার েপছেন েয ৈচতn আেছ, েসi ৈচতn মহৎ eর uপর pিতফিলত হেত 
শুr কের েদয়, আর ei ৈচতেnর শিkেত েস িচnা করার kমতা েপেয় যায়। ৈচতn যখন মহেতর মেধয্ pিতিবিmত হয় তখন 
মহৎ েযন ৈচতnময় হেয় যায়। িক রকম? েযমন ei িটuব লাiটটা কাঁেচর, ei কাঁচিট আবার s , িকnt আমরা েদখিছ সাদা কাঁচ। 
কারণ কাঁেচর uপর eক ধরেণর রাসায়িনক পাuডােরর সাদ pেলপ েদoয়া থােক, আর তার েভতের গয্াস েদoয়া থােক। যখন 
িবdয্েতর তর  িটuব লাiেটর মেধয্ যাে  তখন িটuব লাiেটর মেধয্ েয গয্াস আেছ েসi গয্ােসর পািটর্েকলস gিল আiেয়ানাiজড 
হেয় যায়। েযi আiেয়ানাiজড হেয় যায় তখন ঐ পাuডারটােক েসটা চনমেন কের েদয়, তখন মেন হয় েযন িটuব লাiটটা jেল 
uেঠেছ, আসেল িটuব লাiেট আেলা jেল না, পাuডারটা িবdয্েতর sাকর্ েযটা যাে  েসটােক ধের েনয়, তখন মেন হয় িটuব 
লাiটা েযন jেল uঠল। আমরা মেন করিছ িটuেবর কাঁচটা েযন jেল আেছ। তাহেল বলেব কাঁেচর গােয় েয পাuডােরর pেলপ 
আেছ েসটা jলেছ। না, পাuডােরর pেলপটাo jলেছ না। তাহেল jলেছটা িক? তাহেল তার েভতের েয গয্াস রেয়েছ েসটা jলেছ। 
না, গয্াসo jলেছ না, গয্াস পািটর্েকলস gেলা আiেয়ানাiজড হেয় েগেছ, আবার তারo েপছেন আেছ iেলিkTকয্াল চাজর্। 
iেলিkTকয্াল চাজর্ হে  বেল গয্াস পািটর্েকলস আiেয়ানাiজড হে , গয্াস পািটর্েকলস আiেয়ানাiজড হে  বেল েকািটনটা ঝলমল 
কের uঠেছ, তারi জn পুেরা কাঁচটােক আেলািকত মেন হে । আিম যিদ বিল িটuবলাiট আেলা িদে , তাহেল িক িঠক বলা 
হেব? না, িটuবলাiট আেলা েদয় না, iেলিkTিসিট আেলা িদে ।  
 
 eটা িকnt eকটা uপমা, uপমা িদেয় েকান িজিনষেক কখন pমাণ করা যায় না, িজিনষটা েবাঝার জn uপমা িনেয় আসা 
হয়। িঠক েতমিন আমরা েয ei মহৎ েক ৈচতn বলিছ, মনটা হে  ঐ সাদা েকািটেনর মত। pকৃিতর িতনেট gেণর সাময্ ভাবটা 
যখন ন  হেয় যায়, ei ন  হেয় যাoয়ার ফেল যখন মহৎ মেনর সৃি  হেয় েগল তখন েযন eকটা েকািটন eেস েগল। ঈ েরর 
ৈচতn যখন তার uপের eেস পেড় তখন মন েযন আেলািকত হেয় ঝলমল কের oেঠ। ei ঝলমল যখন কের oেঠ eটােক যখন 
আমরা uেlা িদক েথেক েদিখ তখন বিল oর িক বুিd। েয বুিdেক েদেখ আমরা চমিকত হি , oটা আসেল হে  ৈচতেnরi 
pিতিবm।  
 
  আমরা েদখেত পাi িকছু িকছু িটuব লাiট িপট িপট কের jলেছ িনবেছ, আবার িকছু িটuব লাiট ভােলা আেলা িদে  
না। েকন eরকম হয়? িটuেবর মেধয্ েয েকািটন েদoয়া রেয়েছ, েসটা পেড় েথেক েথেক িনেsজ হেয় যায়, তখন আর ভােলা আেলা 
আেস না। যােদর বুিd কম, মn বুিd, বুঝেত হেব oেদর মেনর েয পািটর্েকলস gেলা রেয়েছ, েসgেলা েভাঁতা হেয় েগেছ। মনটাo 
eকটা জড় পদাথর্, িকnt খুব সkূ বst কিণকা িদেয় ৈতরী। েসiজn ভগবান সpদশ aধয্ােয় বলেবন িক িক খাoয়া দাoয়া করেল 
বুিdটা eকটু তীk হেব। pথেমi তােদর মাছ-মাংস খাoয়া বারণ করা হয়। বুিdর পািটর্েকলস gেলা যিদ ভারী হেয় যায় তাহেল 
িকnt ৈচতেnর pিতফলন িঠক মত হেত পােরনা।  
 
 eখােন ভগবান পর পর বেল েগেছন িকভােব aপরা pকৃিত সৃি  হে  – ei মন, aহ ােরর পর প  তnাtা, তারপর 
iিndয়gেলা আসেছ, eigেলােক বলা হে  ভগবােনর a ধা pকৃিত, egেলা ভগবােনর িনকৃ  pকৃিত, আেরকিট pকৃিত হে  পরা – 
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aপেরয়িমতsব্nাং pকিৃতং িবিd েম পরাm । জীবভূতাং মহাবােহা যেয়দং ধাযর্েত জগৎ।।৫।। 

 পরা pকৃিতেক বলা হে  pকৃ  আর aপরা pকৃিত হে  িনকৃ । েকন? aপরা pকৃিত জীবেক সংসাের বাঁেধ িকnt পরা 
pকৃিত বnন মুk কের েদয়। eটােকi ঠাkর বলেছন িবদয্া শিk আর aিবদয্া শিk। গীতােত িবদয্া শিk o aিবদয্া শিk বলা হয় 
না, eখােন বলা হয় পরা pকৃিত আর aপরা pকৃিত। aপরা pকৃিত হল পদাথর্ জগৎ আর পরা pকৃিত হে  ৈচতn। আমরা েয 
জীবন েদখিছ, pাণীর েয জীবন, েয জীবন সমs pাণীেক ধের েরেখেছ, পরা pকৃিতর জni জীবন ধের রাখেত পারেছ। aপরা 
pকৃিতেত জীবন ধারা চলেত পাের না। ei েয ডাsারটা রেয়েছ, eটাo aপরা pকৃিত, িকnt eর মন eত sূল aবsােত আেছ েয, 
eেক আিম যিদ বিল ei েবাডর্ােক মেুছ দাo, o পারেব না। eর মন িকnt আেছ িকnt eেকবাের জড় aবsােত আেছ, eর মেধয্ 
িকnt ৈচতn েযটা েসi পরা pকৃিত েনi। ফেল পরা pকৃিত আর aপরা pকৃিতর ei তফাৎ েথেকi জীবন ৈতরী হয়।  
 
 জীবভূতাং মহাবােহা যেয়দং ধাযর্েত জগৎ, বলেছন – ঈ র িনেজ pেবশ কেরন। েকাথায়? তাঁর িনেজরi pকৃিতেত। ei 
তttিট আমরা েবেদ আেগi েপেয়িছ, িতিন িনেজ eটােক সৃি  করেলন, সৃি  কের িতিন িনেজi eটােত pেবশ কের েগেলন। েযমন 
আিম eকটা বািড় ৈতরী করলাম, ৈতরী হেয় েগেল আিম eবার তার মেধয্ বসবাস করেত থাকলাম। ঈ রi আেছন, িতিন ছাড়া আর 
িকছু েনi। িকnt তাঁরi eকটা খুব েছাT aংশ aপরা pকৃিত হেয় যায়। ঐ aপরা pকৃিতেত আবার িতিন িনেজi পরা pকৃিত হেয়, 
ৈচতn rেপ ঢুেক পেড়ন। েযi ঢুেক পড়েলন েসখান েথেকi সৃি  শুr হেয় েগল। সৃি  করেত েগেল dেটাi লাগেব, পরাo লাগেব 
aপরাo লাগেব। ei িজিনষটােক কািহনী rেপ পুরােণ বলেব, pজাপিত িনেজেকi পুrষ আর নারীেত িবভk কের িনল। জড় আর 
ৈচতn ei dজন না হেল সৃি  হেব না। 
 
 জড় আর ৈচতn যখন সাংেখয্ আসেব তখন েসখােন ei dেটােক বলেব pকৃিত আর পুrষ নােম। পুrষ আর pকৃিত, পরা 
আর aপরা, জড় আর ৈচতn, িবদয্া aিবদয্া েযটাi বলা েহাক না েকন, ei dেটাi হে  aনািদ, aনn কাল েথেক পর পর চেল 
আসেছ। সাংখয্ মেত পুrষ আর pকৃিত, ৈচতn আর জড় dেটা নদীর ধারার মত সমান ভােব চেল আসেছ। মােঝ মােঝ eরা dজন 
খুব কাছাকািছ eেস িমেল যােব, তারপর eকসােথ িকছু িদন চলার পর আলাদা হেয় যােব, আবার িকভােব eরা dজেন কাছাকািছ 
চেল eেলi সৃি র pিkয়াo শুr হেয় যায়। বাংলা চার িকংবা iংরাজী আটেক আড়াআিড় কের িলখেল েয রকম েদখােব (∞∞∞) 
eiভােব জড় আর ৈচতn eকবার eক হেয় যাে , িকছু িদন eকসােথ চলার পর আবার ছাড়াছািড় হেয় যাে  – পুrষ আর 
pকৃিত িমেল েগল সৃি  শুr হেয় েগল, আবার dজন যখন আলাদা হেয় যায় তখন সৃি  িবি n হেয় যায়, আবার জুেড় যােব আবার 
সৃি  হেত থাকেব, আবার আলাদা হেয় যােব সৃি o আবার িবি n হেয় যােব। ei ভােব চলেতi থাকেব eর েকান সমািp েনi, 
সৃি  হেয় িকছুিদন চলেব আবার সৃি  ংস হেয় যােব eiটাi aনািদ কাল েথেক চেল আসেছ আর aনািদ কাল ধের চলেতi 
থাকেব।  
 

আমােদর িহnd ধেমর্ যত দশর্ন আেছ সব কিট দশর্েনর িপতা হে  সাংখয্ দশর্ন। সাংখয্ দশর্ন মেত পুrষ aনািদ, pকৃিতo 
aনািদ। যখন eেদর িমলন হয় তখন সৃি  হয় যখন িবে দ হেয় যায় তখন সৃি  েথেম যায়। সাংেখয্র ei মতটােক েমেন িনেল সব 
িকছুর সমsা সমাধান হেয় যাে । িকnt েবদাnীরা বলেবন, িবেশষ কের শ রাচাযর্ বলেছন, আমরা যিদ সাংেখয্র ei মতটা িনেয় 
িনi, তাহেল িকnt শােst ঈ েরর েয সবর্jt, সবর্শিkমােনর কথা েযটা বলা হেয়েছ েসi ঈ েরর pেয়াজন েশষ হেয় যাে । সাংখয্ 
বh যুগ আেগ েযটা বেলিছল, pকৃিত আেছ আর পুrষ আেছ, জড় আেছ আর ৈচতn আেছ, জড় আর ৈচতেnর িমলেন সৃি  হে , 
জড় েথেক ৈচতn যখন েবিরেয় যাে  তখন আর সৃি  েনi, dেটা পুেরা আলাদা হেয় েগেছ। তাহেল আমরা পাি  ৈচতn, জড় আর 
পাি  িচj gিn, িচjড়gিnেত সিৃ  হেয় যাে । আজেক িবjানেতা ei eকi কথা বলেছ, িবg  বাং েথেক শুr কের bয্াকেহাল 
পযর্n ei eকi কথা বলা হে । িবjান বেল ei জেড়র মেধয্ েকান eকটা ভােব eনািজর্ সিkয় হেয় ঢুেক পেড়, তাহেল সবiেতা 
েমেন েনoয়া হেয় েগল। সাংখয্ দশর্নেক তাi খুব যুিkযুk বেল মানা হয়, আর েবদাn পুেরা সাংখয্ দশর্েনর uপের িনেজেক বিসেয় 
েরেখেছ। ei েয আমরা গীতার আেলাচনা করেত িগেয় কতবার িtgণািtকা বলিছ, ei িtgণািtকা শb সাংখয্ দশর্ন েথেক 
eেসেছ, পুrষ pকৃিতর ধারণা সাংখয্ েথেক eেসেছ, মুিkর ধারণা সাংখয্ েথেকi eেসেছ, ঐেয পুrষ pকৃিতর েমলবnন হে , ঐটা 
েথেক সের যাoয়াটাi পুrেষর মুিk। সব িকছুi সাংখয্ েথেক eেসেছ। সাংেখয্র েকান কথােক eরা না করেছন না। sামীজীo 
বলেছন কিপল মিুন হে ন ভারতীয় দশর্েনর জনক। বাবা যিদ েগালমাল কের থােকন তাহেল েতা সব িকছুi েগালেমেল হেয় যােব।  
 
 সাংেখয্ আর েবদােn তফাৎ আেছ, আর তফাৎটাo খুব grtপূণর্ তফাৎ। গীতােত সাংখয্ দশর্ন আর েবদাn দশর্নেক সমnয় 
করা হেয়েছ। েসiজn ভাসা ভাসা েকu যিদ গীতা পেড় তাহেল গীতা িক বলেত চাiেছ েসটা ধরেতi পারেব না। সাংেখয্র সােথ 
েবদােnর aেনক িকছুi িমলেব না, িকnt গীতােত সাংখয্ দশর্ন িদেয়o বলা হেয়েছ আবার েবদােnর দিৃ  িদেয়o বলা হেয়েছ। 
েসiজn uপযুk আচােযর্র কােছ গীতা না পড়েল সব িকছুi gিলেয় যােব। সাংখয্ বলেছ পুrষ আর pকৃিত ei dেটা যিদ থােক 
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তাহেলi আমার সব িকছু বয্াখয্া কের েদoয়া হল। েবদাn বলেব – hাঁ, তুিম িঠকi বলছ, সব িকছুi বয্াখয্া কের েদoয়া যােব, 
িকnt eকটা জায়গায় েগালমাল েথেক যােব। তুিম পুrষ আর pকৃিতর কথা বলছ eটা তিুম শাstেক আধার কের বলছ। যিদ তাi 
হয়, তাহেল শাst বলেছ ঈ র হে ন সবর্j, সবর্শিkমান, িকnt পুrষ আর pকৃিতi যিদ সব িকছু কের েনয় তাহেল ঈ েরর 
সবর্jt, সবর্শিkমােনর তttটা েকাথায় যােব। সাংখয্ বলেব, আিম যিদ পির ার বয্াখয্া কের িদেত পাির তাহেল তার জn ঈ েরর 
আর িক pেয়াজন আেছ। আমার হােত যিদ আিম িনেজi েজাের eকটা ঘুিষ মাির, তােত আমার হােত যিদ বয্াথা হেয় যায়, তাহেল 
eর বয্াখয্া করার জn িক আর ঈ েরর দরকার হেব? eটা েতা পির ার িনuটেনর ল’জ aফ েমাশান, যিদ েজাের মারা হয় তাহেল 
বয্াথা লাগেব। আপিন রাnা কের েখেল আপনার েপট ভরেব eেত ঈ েরর i ার েকাথায় pেয়াজন আেছ। িকnt েবদাn ei eকi 
কথা বলেব – তুিম যােক আধার কের ei সব কথা বেল যা , েসখােন পির ার বলা আেছ েয ঈ র হে ন সবর্শিkমান, আর 
সৃি র েয েশষ কথা তােতi যিদ ভগবােনর েকান িনয়ntণ না থােক তাহেল ভগবােনর ভগবানt েকাথায় থাকল। েযটা ঠাkর বলেছন 
– েয বাবুর বাগান েনi েসi বাবু িকেসর বাবু। েয ভগবান সৃি  সংহার িকছুi করেত পারেছন না, তাহেল েসi ভগবান িকেসর 
ভগবান। তাহেল ei dেটােক েমলােনা হেব িকভােব? সাংখয্রা মানেত চায় না। েবদাn সাংেখয্র আরo িকছু িকছু বয্াপাের আপিt 
জানায়। তখন তারা িনেয় আেসন েযাগদশর্ন। েযাগদশর্েন ঈ েরর কথা বলেব িঠকi, িকnt eরাo বেল ঈ েরর েকান দরকার েনi। 
িতিন uপিsত থাকেলi ei সব হেয় যায়। ঈ র আেছন, আর আেছন বেলi তাঁর সিnিধ মােti ei িজিনষ gেলা হেত থােক। েসi 
পুrষ আর pকৃিত আেছ, আর ei a ধা pকৃিতo পাlাে  না, ভগবান েকাথাo বাiের রাজার মত বেস আেছন। িতিন আেছন 
বেলi egেলা হে । সাংেখয্র েযাগদশর্েন ঈ েরর eকটা grt েদoয়া হল, িকnt সmূণর্ grt েদয়িন। েবদাn আবার eটােক 
আেরক ধাপ eিগেয় িনেয় যােব, eিগেয় িনেয় সাংখয্বাদীেদর বলেব – ei েয তুিম পুrষ আর pকৃিতর কথা বলছ, ei dেটা 
ভগবানরi rপ, েযটা eখােন গীতা বলেছ – পরা pকৃিত আর aপরা pকৃিত। ভগবােনর uপিsিতেত সব হে  তা নয়, egেলা 
ভগবানরi rপ। ঈ র েথেকi ei সব িকছু হে । ei বয্াপারটােকi গীতা eখােন আেলাচনা করেছ।  
 

সাংেখয্র aনািদ তtt মােন aনn কাল ধের সৃি , িsিত আর pলয় চলেছ, আর িকছু িকছু পুrষ pকৃিতর মধয্ েথেক 
েবিরেয় চেল আসেত পারেব, ei dেটা মত গীতােত েথেক েগল, েকান আপিt েনi। িকnt pকৃিত েথেক েবিরেয় পুrষ েকাথায় 
যাে  তখন? ঈ েরর িনgর্ণ িনরাকাের চেল যাে । ei ঈ র হে ন েবদােnর ঈ র, গীতারo। ঈ র aনn, ei aনেnর মেধয্ 
aনn পুrষ aনn pকৃিত। সাংখয্ মেত পুrষ হে  aসংখয্। আমরা সবাi আলাদা আলাদা পুrষ, eখােন পুrষ মােন বয্াটােছেল 
েক েবাঝাে  না, ei পুrেষর মেধয্ নারী পুrেষর েকান বয্াপার েনi। ei aনn পুrেষর মেধয্ েকান eক পুrেষর হঠাৎ নজর 
পড়ল েয, ei pকৃিতর পাlায় পেড় আিম িক সব করিছ। েস তখন বলেছ pকৃিতর েকান িকছুi আমার লাগেব না। তখন ei 
pকৃিত েথেক েবেরাবার জn ei পুrষ আpাণ েচ া করেতi থাকেব। eকিদন েদখা েগল েস ei পুrষ আর pকৃিতর নদী েথেক 
uেঠ যাে । uেঠ েযেতi েদেখ তার সামেন aনn, ei েয িবরাট aনn, ei aনেnর সে  েস eক। যখন েস েদেখ িনল আিম ei 
িবরােটর সে  eক, তখন pকৃিত তাঁেক eর পের আর েকান মেতi ধের রাখেত পারেব না।  

 
িdতীয় বয্াপার েযটা হে  েসটা শাst মেত, pকৃিতর বnন েথেক েবিরেয় eেস ei িবরােটর সে  িনেজেক eক েদেখ। 

eতkণ েয েস ei পুrষ আর pকৃিতেক আলাদা আলদা েদখিছল, aসংখয্ পুrষ, আদেপ egেলা িকছুi না, িতিন ছাড়া আর িকছুi 
েনi। আর িতিন হে ন aিdতীয়, িতিন eক নয় dio নয়, eক diেয়র পার। আমােদর শাst যখন িকছু বলেছ, তখন শুr কের 
আমরা েযখােন েয aবsায় আিছ েসখান েথেক, তারপর িনেয় চেল যাে  eেকবাের aৈdেত। িকভােব? আিম আিছ, জড় আেছ, 
ৈচতn আেছ, আিম আর আপিন আলাদা, পুrষ aসংখয্, নদীর মত চলেছ, pকৃিত হে  জড়, েসo aনn নদীর মত চলেছ। pকৃিত 
আর পুrষ েযখােন েযখােন eেস িমশেছ েসখােন েসখােন সৃি র েখলা চলেছ। যখনi পুrষ আর pকৃিত আলাদা হেয় যাে  তখনi 
সৃি  েথেম যাে । eখন যার মুিkর iে  হল েসটা eকজেনরi হেব, oর যখন মুিkর i া হল, আর যখন মুk হেয় েগল তখন 
েস েদেখ, আিম েয eতkণ ভাবিছলাম, পুrষ আর pকৃিত আলাদা, eখন েদখিছ ঈ েররi পুrষ আর pকৃিত, আর ei েয aসংখয্ 
পুrষ িছল, েকাথাo েকান aসংখয্ িকছু েনi, িতিন ছাড়া আর িকছু েনi। িতিন হে ন aনn, ei aনnেকi aসংখয্ পুrষ বেল 
আমার েবাধ হি ল। েকন েবাধ হি ল? মায়ার দrণ, আিম মায়ােত আবd িছলাম বেল aসংখয্ েদখিছলাম। eখন েদখেছ সব েসi 
eক, eক ছাড়া আর িকছু েনi, তুio যা আিমo তাi। eটাi হে  আধয্ািtক জগেতর েশষ কথা। 
 
 ei িজিনষ gেলা িকভােব হয়, িবেশষ কের সৃি  েকন হয় eর utর েকান ধমর্ েকান িদন িদেত পারেব না। eকটা 
জায়গার পর তাঁরা আর িকছু বলেত পােরন না। কারণ আমােদর যা িকছু জানার েসটা মেনর dারাi জানেত পাির, মন হে  সীিমত, 
মেনর বাiের িক আেছ েসটােক িক কের বলেত পারেব। eকটা বা া েছেলেক জn েথেক যিদ eকটা ঘের তালা বn কের েরেখ 
েদoয়া হয়, আর েসখােন েস বড় হে । eখন ei ঘেরর মেধয্ যা িকছু আেছ েস বেল িদেত পারেব, িকnt ঘেরর বাiের িক আেছ 
েস বলেত পারেব না। িঠক েতমিন আমরা জn জn ধের মেনর মেধয্ আবd হেয় আিছ, মেনর বাiের িক আেছ আমরা িক কের 
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বলব। তেব eনারা ধেরi েনন েয ei ঘেরর মেধয্ যা িকছু আেছ, ঘেরর বাiের ei রকমi িকছু আেছ। eiভােব eকটা যুিk তকর্ 
িদেয় eটােক বয্াখয্া কেরন। eর সােথ eটাo সতয্ েয, eক আধ জন েকu আেছন যাঁরা ঐ বd ঘর েথেক েবিরেয় আসেত পােরন। 
বাiের যখন চেল আসেছন, তখন তাঁরা eকটা িকছু েদখেছন িকnt েবাঝােত পারেছন না। িকছু আভাস মাt িদে ন, তাঁর aতয্n 
কােছর যারা িশ রা আেছ তারা েসi িজিনষটােক শুনেছ। eখন ei িশ েদর মেধয্ আবার যার তেুখাড় বুিd েস তার বুিd িদেয় ঐ 
আভােসর কথা শুেন eকটা তttেক দাঁড় কিরেয় েদয়। eখন ei তttটা িঠক না ভুল eটা েকui বলেত পারেব না। েকান দাশর্িনকi 
বলেত পারেব না েয, ei তttটা পুেরাপুির সিঠক না ভুল। েসiজn সৃি  েকন হয়, িকভােব হয়, েকu বলেত পাের না। নাসদীয় 
সূেk সরাসির বেল িদে ন – সৃি  িক কের হেয়েছ েক জানেব, কারণ তখন েদবতােদরi জn হয়িন।  
 

aধয্াt শােstর eকটাi লkয্ মুিk। তুিম আছ eটা বুঝেত পারছেতা? তিুম eখােন কে  আছ eটা anভব করেত 
পারছেতা। যিদ ক টা anভব করেত পার, আর ei ক  েথেক েরহাi েপেত যিদ চাo তাহেল েবেরাবার uপায়টােক জানবার েচ া 
কর। েতামার uেd  হে  eখান েথেক েবরেনা, যখন েবিরেয় আসেব তখন েতামার কােছ সব িকছু s  হেয় যােব। তার আেগ 
যিদ েতামার d’চারেট p  থােক, তার utর আমরা eiভােব বয্াখয্া কের েদব। ei pে র utের েতামার মন শাn হেয়েছ? যিদ 
বল না হয়িন, তাহেল ei পথ েতামার জn নয়। আমােদর pেতয্কিট ধমর্শােst pথেমi বেল েদেব, েযমন ei গীতা যখন aধয্য়ণ 
করেত আসেব তখন বেল েদেব ei গীতা পােঠর েক aিধকারী। েয েকান শাst যখন সৃি  হয় তখন বেল েদoয়া হয় eটা কার জn 
েলখা হেয়েছ, eর িবষয় িক, তারপর সmn আর pেয়াজন। ei শাst পড়েল আমার িক লাভ হেব। বলেব ei শাst পড়েল েতামার 
মিুk হেব। আিম বলেত পাির আিম মিুk চাiনা, তাহেল ei শাst আমার জn নয়।  
 
 গীতা েথেক আরm কের যত শাst আেছ, েকাথাo বলেব না েয আিম ভগবান েথেক শুr কের যা আেছ সব বয্াখয্া কের 
িদেয়িছ। েকাথাo eকটু হাlা ছঁুেয় বুিঝেয় িদেয় বেল েদেব আমরা eর েবিশ আর িকছু বলেত পারিছ না। িকnt আমােদর সাধারণ 
মন বয্াখয্া চায়, যুিk চায়। তখন েসটােকi eকটা কািহনীর মাধয্েম যুিkর dারা eমন ভােব বেল েদেব যােত আমােদর মনটা 
পির ার হেয় শাn হেয় যায়। ei েয পুrষ আর pকৃিতর কথা বলা হয়, ei পুrষ আর pকৃিতেক িক েকu েকান িদন েদেখেছ? 
পুrষ আর pকৃিত eকটা িমলেনর বয্াপার, যখন িমলন হে  সৃি র pিkয়া শুr হল তারপর eক eক কের িক হে  েসটােক েদখার 
েকu না েকu আেছ, িকnt যখন পুrষ আর pকৃিতর ছাড়াছািড় হেয় যাে , আর ছাড়াছািড় হoয়ার পর িক হে  েসটা তখন েক 
েদখেব, ভগবান ছাড়া েতা আর কাrর েদখার েকান sেযাগ েনi। আমরা েতা আর ভগবান নi, তাহেল আমরা জানব িক কের? 
েযটা হে  েসটা ধারণা করা ছাড়া আর েকান uপায় েনi। pাথিমক ভূিমকায় আমরা আমােদর সাধারণ যুিk িদেয় বুিঝ েয েযভােব 
আমরা জগৎেক েদখিছ eটা েযন eiভােবi হয় আর eiটাi িনয়ম, eর বাiের আর িকছু জািননা। আর ei পুrষ pকৃিতর েয 
িমলেনর কথা বলা হে  eটা সাধারণ দাশর্িনকেদর নয়, egেলা হে  ঋিষেদর আিব ার। তাঁরা সাধনা কের কের শুd মেনর 
aিধকারী হেয় েযটা uপলিb কের আমােদর বেলেছন েসটােক আমরা েমেন িনেয়িছ। eটােক েমেন িনেয় তিুম যিদ েসiভােব চলেত 
পার তাহেল েতামারo মুিk হেয় যােব। আমার pকৃত pেয়াজনটা িক? আমার pেয়াজন হে  ei dঃখ কে র যntণা েথেক মিুk। 
ঋিষরা আমােদর পথটা েদখাে ন। আমার যখন pচN kধুা থােক, kুধার সময় বািড়েত মা তখন যা েখেত েদন তখন আিম মােক 
পাঁচটা p  কিরনা েয িকভােব রাnা হল, সbীটা েকাn  েদাকান েথেক েকনা হেয়েছ। আর যিদ মােক বিল আমােক িঠক িঠক utর না 
িদেল আিম খােবাi না, তােত কার িক হেব মাঝখান েথেক আিম aভুk েথেক িখেদর jালায় ক  পাব। আমােদর েবিশর ভাগ p i 
aবাnর, আর েবশ িকছু pে র utর সাধন সােপk। িঠক িঠক সাধনা করেলi aেনক pে র utর িনেজ েথেকi পাoয়া যায়। 
 
 aপরা pকৃিতর আেরকিট নাম হে  েkt, পরা pকৃিতর আেরকিট নাম েktj। tেয়াদশ aধয্ােয় ei েkt আর 
েktেjর বয্াপাের ভগবান আবার aজুর্নেক বলেবন। eখন ভগবান বলেছন যা িকছুi ei জগেত হে  সিৃ , pলয়, যাii েহাক না 
েকন ei dেটা pকৃিতর জni সব হে । eখন তাi বলেছন – 
 

eতদ্ েযানীিন ভতূািন সবর্াণীতযু্পধারয়। aহং কৃৎss জগতঃ pভবঃ pলয়sথা।।৬।। 

 ei dেটা pকৃিতi আমার, আিম ীকৃ , আিমi ভগবান, আর জগেতর যা িকছু হে  eর কারণ আিম। জগেতর িsিতর 
কারণ আিম, জগেতর সৃি র কারণ আিম আর ei জগেতর সংহােরর কারণo আিম। িকভােব egেলা করিছ? পরা আর aপরা 
pকৃিতর মাধয্েম। পরা আর aপরা pকৃিতটা কার? oটা কাrর নয় ঐ dেটা pকৃিত আিম িনেজi। আমার ei uভয় pকৃিত েথেক 
সমs জড় o েচতন uৎপn হেয়েছ, eটা তিুম ধারণা কর। েযমন ei রথটা েতামার িকnt রথটা তুিম নo। ei pকৃিত িকnt রেথর 
মত নয়, eটা আিমi, আমারi eকটা a । আিম হ  aনn, তাi ei পরা o aপরা pকৃিতo aনn। আর aপরা pকৃিতেত েয 
rপটা পােl যাে  তােত আমার িকছু হে  না, েযটা পােl যাে  েসi rপটাo আমার, আবার পরাটাo আমারi rপ। 
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পুrষসূkেম বয্াখয্া করেছ, যখন পুrেষর েথেক সব সৃি  হে  তখন পুrেষর েকান aংশ কেম যাে  তা নয়, ঐটাi পুrেষর rপ, 
কারণ পুrষ aনn। তারপর বলেছন – 
 

মtঃ পরতরং নাnৎ িকি দিs ধন য়। মিয় সবর্িমদং েpাতং সেূt মিণগণা iব।।৭।। 

 আমার বাiের িকছু েনi, সৃি , pলয় যা িকছু বল আমা বয্িতেরেক িকছু েনi। আমার েথেক েয িকছু সবর্ে  হেব, েসটা 
েতা দূেরর কথা, আমার বাiেরi িকছু েনi। ei জগেত যা িকছু আেছ, জীব, জগৎ, েচতন, aেচতন, pাণী সব আমােতi aবিsত, 
মালােত েযমন নানা রকেমর পাথর বা মেুkা রেয়েছ, িকnt েকu আলাদা েনi, সবাiেক eকটা সূেতা েযন eকসূেt েবঁেধ েরেখেছ, 
আিম হি  েসi সেূতাটা। পরা o aপরা pকৃিত, েসখান েথেক জীব, জগৎ, মন, বুিd, aহ ার যাবতীয় যা িকছু আেছ সব আমােতi 
gিথত, আিম আিছ বেলi ei সব িকছু আেছ, আিম না থাকেল egেলার েকান মূলয্ েনi। আর েয িজিনষgেলা তুিম েদখছ েসgেলা 
িক? েসigেলাo আিম। ঈ র সৃি  কেরেছন বলেলi আমােদর pথেম মেন হয়, kেমার েযমন মািট িদেয় হািড় কলিস ৈতয়ার কের 
ঈ রo েসi রকম মািট িনেয় আমােদর ei জগৎ সৃি  কের আমােদরo ৈতরী করেলন। িকnt তা নয়, িতিন eকবার পরা আর aপরা 
pকৃিতেক েছেড় িদেয়েছন, আর পরা pকৃিত আর aপরা pকৃিত aনn কােলর জn চলেতi থাকেছ, eর আর থামার িবরাম েনi। 
আর ei pকৃিত dেটাo িতিন িনেজ।  
 
 eটা হে  eকটা দশর্ন, বয্াসেদব িনেজ eকজন ঋিষ আর িবরাট দাশর্িনক, িতিন ভগবােনর মখু িদেয় ei তttেক 
বিলেয়েছন, আমরা যারা িহnd ei তtt পূণর্ সতয্ বেল gহণ কির আর ei uিkgেলা ভগবােনর কথা বেলi িব াস কের আসিছ। 
সাধনা করেত করেত আমােদর মন eকটা জায়গায় িগেয় েথেম যায়, তারপের যা িকছু হয় েসটা ধারণা ছাড়া আর িকছুi করার 
থােক না, েসi ধারণা েথেক েবাঝা যাে  েয িজিনষgেলা eiভােবi eিগেয়েছ। সমািধেত িযিন িনgর্ণ িনরাকাের যা িকছু দশর্ন 
করেছন বা anভব করেছন তার সােথ ei জগৎ eেকবােরi েমেলনা, aথচ বুঝেত পারেছন ei জগৎ oখান েথেকi eেসেছ। 
eখন ei dেটােক েযভােবi েমলােত যাoয়া েহাক না েকন, ei dেটা কখনi িমলেব না। ei dেটা যিদ িমেল যায় তাহেলi বুঝেত 
হেব িকছু েগালমাল আেছ, না িমলেলi বুঝেত হেব িঠক িঠক দশর্ন হেয়েছ। eর ফেল িক হয়, যখন eনারা বয্াখয্া করেত যান তখন 
নানান ভােব বয্াখয্া কেরন। দশর্েনর যত তকর্-িবতকর্ ei জায়গােত eেসi হয়। জগেত েযটা আেছ pতয্k যা িকছ ুেদখেছ েসটা 
িনেয় েকান িবতকর্ েনi, আর পরমতtt িনেয়o খুব eকটা েকান িববাদ েনi। িকnt মাঝামািঝ েযখােন ei dেটােক েমলােত যাে  
েসi জায়গােত িগেয়i যত রকরেমর ঝােমলার সৃি  হয়।  
 

আমরা েচােখর সামেন যা েদখিছ, eটা েয িঠক িঠক েদখিছ আমরা কখনi বলেত পািরনা। ei েটিবলটােক খািল েচােখ 
eখন eক রকম েদখিছ, eকটা মাiেkােsােপর েলn িদেয় যখন েদখব তখন েদখেত পােবা েয েটিবলটােক যতটা মসণৃ েদখিছলাম 
আদেপ েসটা তত মসৃণi নয়। আমরােতা েকানটাi ভােলা ভােব জানিছ না। তেব শাst কথা শুনেত শুনেত আর সাধন ভজন করেত 
করেত মনটা পির ার হয়, মন পির ার হেল বুিdo kশাg হয়। তীk বুিd না হেল আধয্ািtক তtt েবাঝা যায় না। ei বুিd িবষয়-
বুিd নয়, যারা কত বুিd কের েশয়ার মােকর্ট চালাে , বড় বড় েকাmানী চালাে , কত বুিd লািগেয় টাকা েরাজগার করেছ, ei 
বুিdেক eখােন লাগােল িকnt িকছুi ধরেত পারেব না। আর যারা aধয্াtিবদয্ােত েলেগ আেছ তােদরo বুিd যিদ তীk না থােক শাst 
িক বলেত চাiেছ ধরেতi পারেব না। jান আর িবjান যিদ পির ার না থােক তাহেল িকnt সবর্jt, েযটােত bhjান হয়, েসটা 
িকnt হয় না। ীরামকৃে র পাষর্দ, লাটু মহারাজ (sামী adূতানn) েলখাপড়া জানেতন না, ঠাkর তাঁেক ‘ক’ পযর্n েশখােত 
পােরনিন। িকnt আধয্ািtক বয্াপাের লাটু মহারােজর িক pচN তীk বিুd িছল, লাটু মহারােজর জীবনী gেn তাঁর িকছু কথাবাতর্া 
পড়েল আমরা aবাক িবsেয় হতবাক হেয় যাi। মnবুিdর েলােকরা কখনi আধয্ািtক জীবেন eেগােত পাের না। আমােদর 
aেনেকর ধারণা হেয় েগেছ েয ঠাkর, লাট ুমহারােজর েয কােল বiটi না পেড় jান হেয় েগেছ আমােদরo শুধু কথামতৃটুk 
পড়েলi হেয় যােব। হেব, হেব না েকন, েযখােন িকছু না পড়েল িকছুi হত না, েসখােন eটা aেনক ভােলা। েযখােন িকছুi করেছ 
না েসখােন কথামতৃ পড়া aেনক ভােলা। aধেমর েথেক eকটু ভােলা। িকnt ei জীবেনi আমার যারা আধয্ািtক িকছু uপলিb 
করেত চাiিছ তাহেল িকnt আমােদর পুেরা জীবনধারাটা পােl েফলেত হেব।  
  
 ভগবান বলেলন, ei জগেত যাবতীয় যা িকছু আেছ সব আমার মেধয্ মালার মত গাঁথা হেয় আেছ। eটা বলার পর 
ভগবান eবার তাঁর ei পরা o aপরা pকৃিতর িকছু িকছু ঐ েযর্র বণর্না করেছন, েযটা দশম aধয্ােয় আেরা িবsৃত ভােব বলেবন। 
 

রেসাহহমp ুেকৗেnয় pভািs শিশসযূর্েয়াঃ। pণবঃ সবর্েবেদষ ুশbঃ েখ েপৗrষং নষৃু।।৮।। 
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 apু মােন জল, জেলর সার হে  রস। ভগবান বলেছন যত বst আেছ েসi বstর েয সার পদাথর্, েসটা আিম। জেলর সার 
হ  রস, ei রসটা আিম। ঠাNা পানীেয়র েয ssাdতাটা আমরা পাi েসটা ভগবান, জেলর জলtটা আিম। ভগবান না হেল জেলর 
জলtটা হেব না। জেলর আtা হে  রস, ei আtা িকnt সবর্বয্াপী েসi আtার কথা বলা হে  না, জেলর সারটার কথা বলা 
হে । জেলর রসটা যিদ চেল যায় তখন আর eটা জল থাকেব না। েযমন মাnেষর মােনর hঁশ যিদ চেল যায় তাহেল েস আর মাnষ 
থাকেব না। eখােন বstর আtা বলেত বstর সারটােক বলা হে । ঠাkর বলেছন, মাnষ েক? যার আেছ মােন hঁশ। আিমt েবাধ 
যার আেছ েসi মাnষ, ei আিমt েবাধ যার হািরেয় যায় েসেতা পশু হেয় েগল। pভািs শিশসূযর্েয়াঃ, চnd আর সূেযর্র েয েজয্ািত 
েসটা আিম, তার মােন চnd আর সূযর্ কৃ গhের পিরণত হেয় যােব তখন ভগবান eেদর েয সার পদাথর্ েসi pভা বা েজয্ািতেক তেুল 
েনেবন। eটাi তখন চnd আর সূেযর্র মৃতুয্। pণবঃ সবর্েবেদষু, ei চারিট েবেদর মেধয্ আিম হি  pণব, মােন o।ঁ শbঃ েখ, েখ 
মােন আকাশ, আকােশ শbটা আিম, কারণ আকাশতেttর সার হে  শb। েপৗrষং নৃষ,ু মাnেষর মেধয্ েয েপৗrষt েসটা আিম। 
িমনিমেন, িপনিপেন েলাক sামীজী পছn করেতন না, কারণ ei সব মাnেষর মেধয্ েপৗrষ েনi, েপৗrষ না থাকার aথর্ হে  
ঈ েরর ঈ রtটা তার মেধয্ েনi। eর সােথ aিহংসােক eক কের েদখেল চলেব না। গাnীজীর aিহংসা েপৗrষেtর লkণ। গাnীজী 
েয aিহংসার কথা বলেছন েসটা িকnt পুেরা েপৗrষেtর কথাi বলেছন। তারপর বলেছন – 
 

পেুণয্া গnঃ পিৃথবয্া  েতজ ািs িবভাবেসৗ। জীবনং সবর্ভেূতষু তপ ািs তপিsষু।।৯।। 
 
 ভগবান প ভূেতর মেধয্ েকানিটেত িকভােব আেছন বলেছন, পৃিথবী, ei পৃিথবী আমরা েয পৃিথবীেত বাস করিছ েসi 
পৃিথবীর কথা বলা হে  না, eখােন প ভূেতর ভূিমর কথা বলা হে । ei ভূিমর সারতtt হে  পূেণয্া গnঃ, ei পূেণয্া গnটা 
আিম। েতজ ািs িবভাবেসৗ, আgেনর েয েতজ েসটা আিম। জীবনং সবর্ভূেতষু, যত pাণী আেছ, তােদর েয জীবন, েয জীবনী 
শিkেত েস চেল িফের েবড়াে , েসi জীবনটা আিম। তার মােন েকান pাণীর শরীর েথেক যখন জীবনটা চেল যায়, তখন তােক 
আর pাণী বলা হেব না। তপ ািs তপিsষু, যাঁরা তপsা কেরেছন, তাঁেদর মেধয্ আিম তপঃশিk rেপ িবরাজ কির। 
 
 েকান িজিনেষ যখন aপিবtতা eেস যায়, েযমন জেল dগর্n eেস যাoয়া, eটা কখনi ভগবােনর জn হয় না। eটা হে  
সাংসািরক িবষেয় সংসেগর্র জn। যখন eকটা তtt কথা বলা হে , eকটা িজিনষেক যখন sসংsৃত রাখার pয়াস করা হে  তখন 
েসi pয়াসটা হে  েসi িজিনেষ েয ঈ রীয় rপ আেছ েসটােক বাড়ােনার pয়াস। তাi আমােক যখনi জল পান করেত হেব তখন 
িবশুd জলপান করেত হেব। যখন aপিরশুd জল পান করিছ, জেল dগর্n হেয় েগেছ তখন িকnt ঐ জেল ঈ রt েনi।  
 

বীজং মাং সবর্ভতূানাং িবিd পাথর্ সনাতনm । বিুdবুর্িdমতামিs েতজেsজিsনামহm ।।১০।। 
 
 যত রকেমর pাণী আেছ সমs pাণীর বীজ আিম। বুিdবুর্িdমতামিs, যারা বুিdমান, িবেবকবান েলাক, তােদর েয বুিd েসটা 
আিম। আiনsাiন িছেলন pখর বুিd o েমধা সmn, তাঁর েয বুিd, েয বুিdর সাহােযয্ িতিন িবjােনর কত িকছু রহেsর uেnাচন 
কেরেছন, েসi বুিdটা ভগবান িনেজ। aপরা pকৃিতর েযটা সবর্ে  aংশ েসটা ভগবান। আর বািক যা আেছ, ajান, aধমর্ আেছ 
েসgেলাo তাঁরi, িকnt eখােন jান o ধমর্েক বণর্না করেছন। েযখােন jান, ধমর্, পূণয্, sখ থােক তখন বুঝেত হেব েসখােন ঈ েরর 
সttgেণর pকাশটা েবিশ মাtায় হে । আধয্ািtক পুrষরা di ধরেণর হয়, eক ধরেণর সাধু হন যাঁরা কাrর সে  কথা বলেবন না, 
িনেজর মত থােকন, েযমন ৈtল sামী িছেলন, যাঁরা ei জগেতর সােথ েকান সmকর্ রাখেবন না। আবার িকছু িকছু সাধু সnয্াসী 
আেছন, তাঁেদর মেধয্ যাঁর uপলিb হেয় েগেছ তাঁরo আর যাঁর uপলিb নাo হেয় থােক িতিনo িকছু িকছু িজিনেষর pিত তাঁর 
আসিkটােক েরেখ েদন, বা আমরা eটােক বলেত পাির, aবলmন থােক। ei aবলmন gেলা িকnt সব সময় সttgেণর আধােরর 
হয়। eখন আমােক eকজন ভােলাবােসন, আিম িক কের বুঝেবা িতিন সাধুপুrষ। সnয্াসীর ভােলাবাসা সবার pিত, সাধু মােনi 
তারমেধয্ ভােলাবাসা থাকেবi। তেব সাধুর ভােলাবাসা আর aসাধরু ভােলাবাসার মেধয্ তফাৎ থাকেব, সাধুর ভােলাবাসা সttgেণর 
আর aসাধুর ভােলাবাসা তেমাgেণর আি ত। সttgেণর ভােলাবাসাo বnন সৃি  কের, চতদুর্শ aধয্ােয় বলেবন, sখসে ন ব ািত, 
আিম sখী ei sখাসিk সttgণীেক বnন কের। আবার তেমাgেণর ভােলাবাসােতা বnন করেবi, েতামােক আমার কােছ থাকেতi 
হেব, তুিম যিদ আমােক েছেড় চেল যাo তাহেল আিম আমার গলা কাটব নয়েতা েতামার গলা কাটব, eটা হে  তেমাgণী বnন। 
সবটার েkেti বnন হেব, যিদo ঠাkেরর েkেt ভােলাবাসাটা বnন হয় না, িতিন নেরন, রাখাল, লাটরু uপের মনটােক aবলmন 
কের েরেখেছন। আমােদর েkেt ভােলাবাসাটা বnন, তেব ei বnনo di রকেমর হয়, সttgেণর বnন আর তেমাgেণর বnন। 
সttgেণ েস eকটা আনn পাে , eটাo বnন। েযমন আিম eকজেনর হােত eকটা ঘিড় েদেখ বললাম – বাঃ, ঘিড়টােতা খুব 
snর। eখােন আিম সttgেণর বnেন আিছ, eকটা িজিনষেক েদেখ আমার আনn হে । তেমাgিণ িক বলেব? বাঃ খুব snরেতা 
ঘিড়টা, েকাথা েথেক িকনেলন, কত দাম িনেয়েছ। eবার সব শুেন মেন মেন িঠক করলাম িঠক eরকম eকটা ঘিড় আমােকo সংgহ 
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করেত হেব, িঠক ei রকম eকটা ঘিড়i আমারo চাi। eটা হেয় েগল তেমাgণী বnন। সttgণo বnন িকnt kিত কেরনা। eর 
মাঝামািঝ হে  রেজাgেণর বnন, eরাo ঘিড়টার pশংসা করেব, আর সংgহ করার জn েনেম পড়েব িকnt তার আেগ eকবার 
dবার িচnা কের আবার িপিছেয় আসেব। সবটাi বnন, সাধনার পেথ যারা আেছ, সাধু সnয্াসী সবারi ei সমsা আেছ, িকnt 
েদখেত হেব তােদর ei সমsাটা সttgেণর সমsা না তেমাgেণর সমsা। যিদ সttgেণর সমsা হয় তাহেল তার যিদ জপ-ধয্ান 
না থােক, তখন ei সttgণী সমsাi িকছু িদন পের রেজাgণী সমsা হেব তারপের েসখান েথেক েসটা তেমাgণী সমsােত চেল 
আসেব। eখােন eটাi বলা হে  েযটা ভােলা সttgেণর আধার েসটা আিম। আর েতজেsজিsনামহm , যারা pচN pভাবশালী 
বয্িkেtর aিধকারী, েলােকরা যােক েদেখi বলেছ –  েদখেছন িক েতজী পুrষ, তার েতজটা সব সময় ঝলমল করেছ। aথর্াৎ তার 
েসi েতজ সবাiেক pভািবত করেছ, ভগবান বলেছন ei েতজটাo আমারi।  
 

বলং বলবতাং চাহং কামরাগিববিজর্তm । ধমর্ািবrেdা ভেূতষ ুকােমাহিs ভরতষর্ভ।।১১।। 

 বলবান, শিkমান পুrেষর েয বল েসটা হি  আিম। বলবােনর েয শিk েসটা eকটা  হয় েয, কাম আর রাগ েমশােনা, 
ei িজিনষ চাi, eকটা িকছুর pিত আসিk আেছ, েসi আসিkেক েমটােনার জn বা েসi িজিনেষর সংgেহর জn েয pেচ া করা 
হয় তার জn eকটা শিkর দরকার। আর আেরকটা হয় েদহ ধারণ করার জn শিkর দরকার হয়। eখােন কামরাগিববিজর্তm  
বলেত েবাঝাে  ei কাম আর রাগশূn শুd শিk। eমন eকজন আেছন, যাঁর শরীের সহেজ েকান েরাগ হয় না, ssাsয্, খুব 
ভােলা o সৎ েলাক, তখন বুঝেত হেব তাঁর েয ei ssাsয্ eখােন ভগবােনর িবেশষ শিk আেছ। আমােদর েবিশর ভাগ েলােকরi 
সারা বছর নাক িদেয় জল পড়েছ, eকটু িকছু েখেলi amল হেয় যাে , তার uপর আবার মােঝ মােঝi ei েরাগ েসi েরাগ 
েলেগi আেছ, কাজ করেলi হাঁিপেয় পড়েছ, বুঝেত হেব eর মেধয্ ভগবােনর িবেশষ শিkর aভাব আেছ। 
 
     ধমর্ািবrেdা ভূেতষু কােমাহিs ভরতষর্ভ, েহ aজুর্ন, মাnেষর মেধয্ েয কামনা বাসনা ধেমর্র aিবেরাধী, মােন ধমর্ েয 
কাম পূরেণ anমিত িদে , েয েকান কামনা বাসনা eকমাt ধমর্াnসােরi পূরণ করা হয় েসটা আিম। েসiজn েযখােন ধমর্িবেরাধী 
কাম হয় েসখােন ভগবান থােকন না। তারপর বলেছন – 
 

েয ৈচব সািttকা ভাবা রাজসাsামসা  েয। মt eেবিত তাn িবিd ন tহং েতষ ুেত মিয়।।১২।। 

 সমs pাণীর মেধয্ যা িকছু ভাব, েসটা সttgেণরi েহাক, িকংবা রেজাgেণরi েহাক বা তেমাgেণরi েহাক, সমs ভাব মােন 
সমs pাণীর েয সার, eটা িকnt আমার েথেকi eেসেছ। মt eেবিত তাn  িবিd, egেলা সব আমার েথেকi েবিরেয়েছ, িকnt ন tহং 
েতষু েত মিয়, আিম িকnt ei সকল ভােবর aধীেন নi, egেলা আমার বশীভূত হেয় আমার aধীেন থােক। eiখানটা eকটু জিটল, 
নবম aধয্ােয় eটােক আরo পির ার কের বয্াখয্া করা হেয়েছ। সব ভাব আমার েথেকi আসেছ িকnt েকান ভােবর dারাi আিম 
িলp হiনা। মrভূিমেত েয মরীিচকা, েসi মরীিচকােত েয জল েদখা যাে , েসi জল মrভূিমর eকটা বািলকণােকo িসk কেরনা। 
িকnt মrভূিম আেছ বেলi ঐ জলটা েদখা যাে । ঈ র আেছন বেলi ei িজিনষgেলােক েদখা যাে , িকnt ei িজিনশ gেলা 
ঈ রেক sশর্ করেত পােরনা। শােstর বkবয্েক বয্াখয্া করার জn eনারা ei ধরেণর uপমা িনেয় আেসন। ঠাkর বা আচাযর্ 
শ েরর মত aবতাররা শােstর কথােক যুিk িদেয় েবাঝােত যােবন না। eনারা pথেমi বেল েদেবন যা শাst বলেছ সব সতয্, তুিম 
িব াস করছ েতা সব সতয্? hাঁ, আিম িব াস করিছ। তাহেল eেসা আিম বয্াখয্া কের েতামােক বুিঝেয় িদি । তখন যিদ আিম বিল 
– না আপিন আেগ যুিk িদেয় েবাঝান। িতিন তখন বেল েদেবন আমার dারা যুিk িদেয় েবাঝান যােব না, ei িজিনষ েতামার জn 
নয়, তিুম আসেত পার। eখােন eকিট কথােতo যুিk েদেবন না, eনারা েমেনi িনেয়েছন egেলা সব সতয্। যিদ eটা েমেন থাক, 
তাহেল তুিম আমার কােছ eেসা। আর যিদ বিল eটা েতা যুিkেত দাঁড়াে  না, তখন িতিন বেল েদেবন – ভাi ei িজিনষ েতামার 
জn নয়। আচাযর্ শ র গীতার ভাে , uপিনষেদর ভাে  যা িকছু বলেছন egেলা সতয্ েমেন eর বয্বহারটা িক রকম েসটা বেল 
িদে ন, যুিk িদেয় pিতি ত করেছন না। যিুkেত দাঁড় করান েতামার বয্াপার, আিম শুধু eর aথর্টা বেল েদব। 
 
 ভগবােনর srপ হে  িনতয্-বdু-শুd-মুk। িতিনi আবার pেতয্কিট জীেবর আtা, আর সংসােরর যাবতীয় যা েদাষ, 
সংসােরর েদাষ হে  েশাক আর েমাহ, ei dেটােক িতিন নাশ কেরন, aথচ জগৎ তােঁক িচনেত পােরনা। দিkণ আেমিরকার িবখয্াত 
নদী হে  আমাজন নদী, বেল আমাজন নদীর জেলর pবাহ eত তীb েয, সমুেd িগেয় েযখােন আমাজন নদী িমিলত হে  
েসখানকার সমুেdর লবণাk জলেক eকেশা িকেলািমটার পযর্n দূের েঠেল িনেয় যায়। eকটা জাহাজ আমাজন নদী েযখােন িমলেছ 
তার কাছাকািছ সমুেdর uপর িদেয় যাি ল। জাহােজর নািবকরা িমি  জেলর সnােনর জn বয্s হে  েদেখ পােশর েজেলরা েযখােন 
েছাট েনৗকা কের মাছ ধরিছল তােদর িগেয় নািবকরা বলল – আমােদর eকটু খাবার জল িদেত পারেব েতামরা। েজেলরা aবাক 
হেয় নািবকেদর িদেক তািকেয় রiল, eরা পাগল নািক। নািবকেদর বলেছ – েতামরােতা িমি  জেলর uপেরi জাহাজেক দাঁড় 
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কিরেয় েরেখছ। তখন জাহােজর কয্ােpেনর মেন পেড় েগল, তাiেতা আমাজন নদী eকেশা িকেলািমটার পযর্n সমুেdর জলেক েঠেল 
েদয়, eটা সমdু িকnt eর জলটা িমি  জল। িমি  জেলর uপর দাঁিড়েয়i িমি  জেলর জn হাhতাশ কের যাে , আর তৃ ায় ছটফট 
করেছ। যখন বুেঝ িনল, তখন পাm চািলেয় িমি  জল তুেল িনেলi সব সমsা িমেট েগল। কয্ােpন সবi জানেতা, িকnt মাথা 
েথেক হািরেয় েগেছ েয আমাজন নদী সমেুdর েযখােন িগেয় িমশেছ েসখােন সমুেdর েনানা জলেক েঠেল eকশ িকেলািমটার পযর্n 
েঠেল েদয়, eত তার জেলর েতাড় আর eত জেলর তার পিরমাণ। আমােদর সবারi িঠক ei নািবকেদর মত aবsা, তৃ াতর্ হেয় 
আমরা চািরিদেক ছুেট মরিছ। আিম যিদ েকান মহাtার কােছ যাi িতিন বলেবন তিুম েতা িমি  জেলর uপরi দাঁিড়েয় আছ, 
েতামােক েক সাহাযয্ করেত যােব। িমি  জেলর uপর দাঁিড়েয় আমরা েকন ক  পাি , তার কারণটা িক? তখন বলেছন – 
 

িtিভg র্ণমৈয়ভর্াৈবেরিভঃ সবর্িমদং জগৎ। েমািহতং নািভজানািত মােমভয্ঃ পরমবয্য়m ।।১৩।। 

 pকৃিতর িতনেট gণ, সtt, রেজা আর তেমা েশাক েমাহািদ সৃি  করেছ। যখন ei জগৎ েমািহত হেয় যায় তখন তার 
দিৃ টা an িদেক চেল যায়। সূেযর্র আেলা যখন eকটা েদoয়ােল pিতফিলত হেয় নানান রকেমর রেঙর েখলা েখলেত থােক, তখন 
আিম মুg হেয় েসi রেঙর েখলা েদখেত েদখেত েমািহত হেয় যাব। িকnt আসল সূযর্টা আমার েপছেন রেয়েছ। eখন ei রেঙর 
েখলােতi আিম আনn পাব, েমািহত হব, েশাক হেব, সবi হেত থাকেব িকnt আসল বstর িদেক আর দৃি  যােব না। জগতটাo িঠক 
ei রকম, eখােন সtt, রেজা আর তেমার eমন েখলা চলেছ, ei েখলােতi আবd হেয় েমািহত হেয় িগেয় কখন আনn পাি , 
কখন dঃখ ক  আর হতাশায় েভে  পড়িছ। সূেযর্র আেলা পেড় eমন ঝকঝক করেছ েয সূেযর্র িদেক আর েকu তাকাে  না। সূযর্ 
িক রকম? রঙ ছাড়া, িকnt তার েয েতজ, তার েয pকাশ েসi তলুনায় ei pিতিবm িকছুi নয়। সূেযর্র েতজ আর pকাশ aেনক 
িবশাল। আমরাo ei রিঙন েখলােত হািরেয় িগেয় ক  পাি । েমািহতং নািভজানািত, েয ei সtt, রেজা o তেমার েখলােত মgু 
হেয় েগেছ, aথর্াৎ ei জগতেক িনেয়i েয মুg হেয় আেছ, েস আমার েয srপ, ঈ র, িযিন পরমবয্য়m , িযিন aিবনাশী, aিবকারী, 
সব রকেমর িবকারহীন, ঈ েরর ei ভাবেক তারা জানেত পােরনা। জােননা বেলi তারা ক  পায়। আিম আিছ মাঝখােন, েপছেন 
ঈ র eবং সামেন জগৎ। জগেতর িদেক দৃি  থাকােত আিম েশাক েমােহর জাঁতাকেল পেড় কাতর হেয় ছটফট করিছ। ei জগতটা 
িক? eটাo ঈ েরর, িকnt eটা হে  ঈ েরর িনকৃ  pকৃিত। pকৃিতেত িতনেট gেণর েখলা চলেছ। ei েখলােত কখন আিম কাঁদিছ 
কখন আনেn নৃতয্ করিছ। িকnt eকবার যিদ সূেযর্র িদেক দৃি টা েফলেত পাির, তখন aবাক হেয় যাব ei েভেব েয, েয আেলার 
েখলা েদেখ আিম কখন কাঁদিছ আবার কখন নৃতয্ করিছ, আসেল eটােতা সূেযর্রi আেলা, সtt, রেজা আর তেমার েখলােত ঝলমল 
করেছ। েযi ধের েফলা হল, তখন আর ei ঝলমলািন মেনামgুকর দৃ  আর আমােক আকৃ  করেত পারেব না। তখনo আিম ei 
েখলা েদখেত পাব, ীরামকৃ o ei জগৎ েদখেছন, িকnt ei জগৎ তাঁেক আর েমািহত কের মgু করেত পারেছ না। তাi বেল 
জগেতর েখলা িক বn হেয় যােব? কখনi না, জগেতর েখলা েযমন চলিছল েসi রকমi চলেত থাকেব। bhjানী ei জগেতর 
েখলাo েদখেত পান আর আসলটাo েদখেত পান, িকnt েকানট িনতয্ আর েকানটা aিনতয্ েসটােক ধের েফেলন। জগেতর ei েখলা 
েথেক েবেরােব িক কের? তখন বলেছন – 
 

ৈদবী েhষা gণময়ী মম মায়া dরতয্য়া। মােমব েয pপদয্েn মায়ােমতাং তরিn েত।।১৪।। 

 আমােদর িহndধেমর্ ভিkর েয িবশাল দশর্ন আর ভিkমােগর্র েয িবিভn শাখা-pশাখা, েসi ভিkর বীজ ei ে ােকi pথম 
পাoয়া যাে । বলেছন আমার েয মায়া, পরা o aপরা pকৃিত eটা েকান ময্ািজক নয়, ৈদবী। ei ৈদবী মায়ােক কখনi বয্াখয্া কের 
েবাঝান যােব না। জাdকর যখন ময্ািজক েদখান, তাঁর েয েকান ময্ািজেকর বয্াখয্া যিদ জাdকরেক করেত বলা হয়, তা িতিন বয্াখয্া 
কের িদেত পারেবন, িকnt ei ৈদবী মায়ার বয্াখয্া করা যােব না। মায়ার বয্াপাের eকটা কথাi বলা যায় তা হল ei মায়া হে  
gণময়ী, সtt, রেজা o তেমা, আমার ei জগেত িতনিট gণi আেছ, ei িতনেট gেণর বাiের আর িকছু েনi। মায়ার বয্াপাের 
আেরকটা বলা েযেত পাের ei মায়া dরতয্য়া, ei মায়ােক aিতkম করা খুব কিঠন। তাহেল মায়ার বয্াপাের িক িক বলা েযেত 
পাের? িতনেট িজিনষ eখােন বলেছন – pথম হে  ei মায়া ৈদবী, ঈ েরর সে  eক, িdতীয় gণময়ী aথর্াৎ িtgণািtকা আর 
ততৃীয় হল ei মায়া dরতয্য়া।  
 
 ei মায়ােক aিতkম করা aতয্n drহ, িকnt মােমব েয pপদয্েn মায়ােমতাং তরিn েত, েয আমার শরণ েনয়, pভুর 
চরেণ েয আ য় েনয় – pভু আিম আপনার শরণাগত আপিন আমােক ei মায়ার কিঠন sদঢ়ৃ বnন েথেক রkা কrন, ei মায়ার 
সমুdেক পার কিরেয় িদন। তখন আিম কৃপা কের আমার শরণাগত ভkেক ei মায়া েথেক udার কের িদi, তা নাহেল ei 
মায়ােক aিতkম করা কাrর পেki সmব নয়। আমােদর শাstািদেত aেনক ভােব বণর্না করা হেয়েছ িকভােব ei মায়ােক পার করা 
যায়। anাn শাst যাi বলুক না েকন, গীতার মেত ei মায়ােক aিতkম করেত তখনi পারেব যখন েকu ঈ েরর শরণাগত হয় 
তখনi ei মায়ার হােত েথেক মুk হেয় েযেত পারেব। তnt মেত ei মায়াi হেয় যাে  শিk, তেnt বলেব তুিম শিkর আরাধনা 
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কর, িকnt গীতায় মায়ার আরাধনা করেত েকাথাo বলা হে  না, eখােন মায়ােক জয় করার কথা বলা হে । গীতা আর তেntর মেধয্ 
ei বয্াপাের িবরাট পাথর্কয্ eেস যাে । েবদাn মেত মায়ােক aিতkম করেত হয় িকnt তnt মেত শিkর কােছ pাথর্না করেত হয়, 
গীতার মেত ঈ েরর শরণাগত হেত হেব। িকnt dেটা েkেti ei মায়া ৈদবী। ভগবান aজুর্নেক বলেলন েয আমার শরণ েনয় েসi 
মায়ােক aিতkম করেত পাের, িকnt মাnষ েকন ঈ েরর শরণ িন  না, তার ফেল েকন eত dঃখ-ক  আর যntণােক েভাগ কের 
চেলেছ? তখন ভগবান বলেছন –  
 

ন মাং d িৃতেনা মঢ়ূাঃ pপদয্েn নরাধমাঃ। মায়য়াপhতjানা আsরং ভাবমাি তাঃ।।১৫।। 

 eতkণ গীতা িবেশষ কের প ম aধয্ায় পযর্n পুেরাপুির িহndধেমর্র দশর্েনর মলূ তtt gিলেক আেলাচনা কের েগেছ, িকnt 
সpম aধয্ায় েথেক আমােদর িহndধমর্ বতর্মান েয aবsােত eেস েয েয ধারণা gেলার uপর দাঁিড়েয় আেছ েসi ধারণা gেলা rপ 
িনেত শুr কের। ei ে ােক ভগবান বলেছন, কেয়কজন আমার শরণ েনয় না। তারা কারা? d িৃত, মােন যারা পাপ কমর্ কের, 
মঢ়ূাঃ, মুখর্ আর নরাধমাঃ, মাnষ িকnt মn  পদবাচয্ নয়, িনকৃ  মাnষ। মায়য়াপhতjানা, মায়া eেদর বুিdেক aপহরণ কের 
িনেয়েছ। মায়া aপহরণ করার aথর্i হল, রাগ o েdষ, েশাক o েমাহ eেদর বুিdেক eমন ভােব আ n কের িদেয়েছ েয েকানটা 
িঠক েকানটা ভুল, েকানটা সতয্ েকানটা িমথয্া, েকানটা nায় েকানটা anায় ধরেতi পােরনা। eরা কখনi ভগবােনর আ য় েনয় 
না। তাহেল eরা কার আ য় েনয়? আচাযর্ বলেছন – িহংসার আ য় েনয়, িমথয্ার আ য় েনয়। আমার যিদ শরীর খারাপ করল আর 
ঈ েরর আ য় িনেয় ঘের পেড় না েথেক ডাkােরর কােছ যাoয়াটা িকnt েদােষর িকছু নয়। eটা হে  ধমর্, asখ হেল ডাkােরর 
কােছ েযেত হেব। িকnt েলাভ, আসিk েমটাবার েkেt িবফল হেল, েকu dঃখ িদেল, aপমান করেল তার pিতেশাধ িনেত যখন 
েকােটর্ মামলা করা হয় তখন কত িমথয্া, ছলচাতিুর আর িমথয্ার আ য় িনে । েকােটর্ দাঁিড়েয় সিতয্ কথা বলেত েগেল uেl েফঁেসi 
েযেত হয়। egেলা হে  সব aনৃত, িমেথয্ কথার আ য় নাo, িহংসােক আ য় নাo, তুিম যিদ আমার দেলর eকজনেক খুন কর 
আিম তাহেল েতামার দেলর পাঁচ জনেক খুন করব। eigেলাi েতা আমরা eখন চািরিদেক েদখিছ। eরা কখনi ভগবােনর আ য় 
েনয় না। আবার েকu েকu যখন খুব িবপেদ পেড় তখন ei েদবতা েসi েদবতার কােছ িগেয় মানত করেব, পূেজা চড়ােব, 
চরণামতৃ খােব। egেলােক ঈ েরর আ েয়র মেধয্ গণয্ করা হয় না, তেব মেnর ভােলা। িকnt যাঁরা u  েকািটর সnয্াসী তাঁেদর 
শরীর খারাপ হেলo ঈ েরর আ য় ছাড়া আর কাrর আ েয় যাননা, বলেবন – আিম তুলসীপাতা খাব গ াজল েসবন করব, তােত 
শরীর ভােলা হoয়ার হেল হেব না হেল মের যাব। utরকাশীেত eকজন সাধুবাবা িছেলন, oনার িনতয্ কাজ িছল pেতয্ক িদন গ া 
sান করা। যখন খুব বাধর্েকয্ আর নড়াচড়া করেত পারেতন না, তখন তাঁর কেয়কজন িশ  বh কে  েকান রকেম গ ার কােছ গ া 
দশর্েনর জn িনেয় আসত। eকিদন eক sামীজী েসi বুেড়া সাধুেক বলেলন – আপিন eেতা ক  পাে ন, pেতয্ক িদন েকন eত 
ক  কের আসেছন? শুেন বুেড়া সাধিুট pচN েরেগ েগেছন – ei d-পয়সা শরীেরর জn আিম গ ামাঈেয়র দশর্ন বn কের েদব 
নািক! ei হে  আ য়। গ ামাঈয়ার িযিন সাধনা কের আসেছন eত িদন ধের, শরীর aথবর্ হেয় েগেছ, নড়েত চড়েত পারেছ না, 
িশ েদর বলেছন আমােক ধের ধের িনেয় চল। আর েরাজ িনেয় যাoয়া হে , িনেজর চলার kমতাi েনi, তাঁর kিঠয়া েথেক গ ার 
তীের আসেত eক ঘন্টা েলেগ যাে , িকnt তােতo িতিন িকছুেতi ছাড়েবন না। শরীর আমার কােছ grt নয়, আিম যাঁেক aবলmন 
কেরিছ, যাঁর আ েয় eেসিছ িতিন হে ন আমার কােছ সব েথেক মলূয্বান। তাহেল ভগবােনর আ য় কারা িনে ? তখন বলেছন – 
 

চতিুবর্ধা ভজেn মাং জনাঃ sকিৃতেনাহজুর্ন। আেতর্া িজjাsরাথর্াথর্ী jানী চ ভরতষর্ভ।।১৬।। 

 চার ধরেণর মাnষ ভগবােনর আ য় েনয়। আতর্, েয কে  পেড় আেছ, েকান eকটা িকছুর pিত তার েমাহ আেছ, েমাহ 
েথেক ক  হে , তখন েসo ভগবােনর কােছ যাে , েকান িজিনেষর pিত েশাক আেছ, ক  আেছ, েকান িজিনষ েথেক ভয় আেছ, 
eরাi হে  আতর্, তখন বেল – pভু আমার খুব ক  হে  তুিম আমােক কৃপা কের ei ক টা লাঘব কের দাo।  িজjাs, তার 
িকছুi লাগেছ না, িকnt মেন ভগবােনর বয্াপাের জানবার iে  হেয়েছ। aথর্াথর্ী, েয টাকা-পয়সা চাiেছ বা েকান িকছু চাiেছ েস 
ভগবােনর কােছ যায়। ীরামকৃ  যখন সাধনা শুr কেরিছেলন তখন িতিন িজjাs rেপi সাধনা আরm কেরিছেলন – মা, তুi নািক 
কমলাকাn, রামpসােদর কথা শুেনিছস, তুi নািক তােদরেক েদখা িদেয়িছিল, তুi আমােকo েদখা েদ। aথর্াথর্ীেত সব রকমi আেছ, 
েকu চাকির চাiেছ, েসo aথর্াথর্ী, েয িবেয় করেত চাiেছ িকnt িবেয় হে  না েসo aথর্াথর্ী, মােন যার মেন েকান কামনা বাসনা 
আেছ, েস জােন ভগবানi পারেবন আমার ei কামনা বাসনা পূরণ করেত, ei িব াসi তােক ভগবােনর আ েয় িনেয় যায়।  চতথুর্ 
হে ন jানী, িযিন শাstািদ aধয্য়ণ কেরেছন, ভগবােনর বয্াপাের িকছু েজেন মনটােক িঠক কের িনেয়েছন আর মনটােক ভগবােনi 
লািগেয় েরেখেছন, িবjানীo হেত পােরন, কারণ গীতােত jানী শেbর aেনক রকম aেথর্ pেয়াগ করা হয়, eখােন বলা হে  িযিন 
িব ু তtt  বা ঈ েরর তtt জােনন। eেদর মেধয্ েক ে  ভk? 
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েতষাং jানী িনতয্যুk eকভিkিবর্িশ েত। িpেয়া িহ jািনেনাহতয্থর্মহং স চ মম িpয়ঃ।।১৭।। 

 jানীেদর মেধয্o যাঁরা আমার তtt িঠক িঠক জােন, আর eকিন  ভােব আমােক ভিk িদেয় ভজনা কের যাে , েসi রকম 
jানী আমার aিতব িpয়। ei ভেkর কােছ আিমo aতয্n িpয়, েস আমােক ছাড়া আর an েকান িদেক তাকােব না। জগেত 
চলেত িগেয় জীবনধারেণর জn eকটু eিদেক হাত েদব, eকটু oিদেক পা বাড়াব, eকটু eটা oটা করেব িকnt তাঁর িpয় বয্াপারটা 
আমােত, মনটা আমােতi েলেগ থােক। jানীেদর বয্িkেtর েকndিবndেত আিমi িবরাজ কির, আর আিমo তাঁেক ভােলাবািস। 
আমরা dজন dজেনর আtা। মা িনেজর সnানেক আtা rেপ েদেখ েসiজni েতা সnানেক মা eেতা ভােলাবােস। িযিন jানী িতিন 
ঈ রেক িনেজর আtা েদখেছন, আtsrপ েদেখন, eখন আর েস কােক ভােলাবাসেত চাiেব। আর ভগবান িতিনo িনেজর আtােক 
ভেkর মেধয্ েদখেছন। তাহেল an েয িতন জেনর কথা বলা হল তারা িক ভগবােনর িpয় নয়?  
 
 eরা েয ভk নয় তা নয়, eরাo ভk, eরাo মহান িকnt jানীর সােথ তফাৎটা হে  তীbতায় আর ভােলাবাসার 
pগাঢ়তায়। ভগবান eেদরেকo ভােলাবােসন। eরা েযভােবi আমার কােছ আsক না েকন, তুিম dঃখ-কে  েচােখর জল েফেলi 
আস, টাকা-পয়সা চাiেতi আস, আমার বয্াপাের জানেত েচেয়o যিদ আস, িকংবা সিতয্i আমােক ভােলােবেস আস, িকnt আমার 
কােছiেতা আসেছ। eiজn ভগবান যখন েদেখন, বয্াটা িকছুেতi আমার িদেক মন িদে  না, তখন িতিন েবশ ভােলা কের িকছু 
ক  িদেয় েদন, িতিনo জােনন ক  েপেলi আমার িদেক মন আসেব, ভগবােনর িদেক ei মন আসাটাi বড়। ভগবানেতা ভkেক 
ছাড়া থাকেত পােরন না, তাi eকটু ক  তােক িদেয় েদন। eigেলাo eকটা মত, েলােকরা িব াস কের েয ভগবান যােক 
ভােলাবােসন তােক ক  েদন, যােত ভগবােনর িদেক মন েদয়। ক  েপেয় ভগবােনর িদেক মন না িদেয় যিদ িদনরাত িহংসা আর 
aনৃতm , মােন িমথয্া ei dেটাi করেত থাক তাহেল ভগবান েদেখ িনেলন েয ei ক  িদেয় তার িকছুi হেব না, তখন ভগবােনর 
iে  করেব আরo েবিশ কের েতামােক মারার, কারণ েতামােক eiটুk ক  িদেয়o ভগবান েতামােক টানেত পারেছন না, তার 
মােন eiটুk কে  েতামার aেনক সময় েলেগ যােব।  
 
 বয্াথার uেd  িক? আমােক যখন বয্াথা েদoয়া হল মােন আিম eবার বুেঝ িনলাম aিনতয্ং sখং েলাকm , ei সংসাের 
sখ েনi, ei সংসার হে  aিনতয্। aিনতয্েক যখন বুেঝ েগিছ তখন িনতয্েক বুেঝ িনেত আর েদরী হেব না, িনতয্ হেলন েসi 
ভগবানi, eখন আমােক ভগবােনর uপর আ য় িনেত হেব। যখন নানান রকেমর ঝােমলা আেস তখন েসi ঝােমলার মাঝখােন 
দাঁিড়েয় েয ঠাkেরর কােছ িগেয় বলেছ, ঠাkর eটা িক হেয় েগল, তুিম রkা কর, বুঝেত হেব েস সttgণী। আবার আেরকজন বলেব 
– o, তিুম খুব েপেয় বেসছ তাi না, িঠক আেছ েতামােক েদখাি , আিম থানায় চললাম। থানায় eকটা েকস ঠুেক িদেয় আবার 
পাড়ার মsানেদর িগেয় বলেব, েদেখিছস আমার িক aবsা কেরেছ, বয্াটােক েদেতা েশষ কের। আর যারা ভk তারা বেল – েদেখা 
ক  যখন eেসেছ তাহেল eবার ভগবােনর িদেক মন দাo। িকnt aেনক ভkেদর েদখা যায় েয তােদর মন eমন সংসাের আসk 
হেয় আেছ েয খািল েভাগ, শুধুi েভাগ কের যাে , যখন dঃখ যntণা আেস, স েট পেড় তখন ঠাkরেক ডাকেত বলেল বলেব – 
কi eেতা েতা ঠাkরেক ডাকিছ সমsা েতা যাে  না। তার মােন েয সমsা eেসেছ েসi সমsা চেল েগেল তার সমsার েকাটা 
েশষ হেয় যােব না, আবার তােক সমsা িদেয় মারেব। সংসােরর dঃখ-যntণায় যিদ না শুধের যায় ভগবান আবার তােক মারেব, 
পেরর ei মারাটা আেগর েথেক আরo তীb হেব। aথর্ািথর্র তত তীbতা থােক না, িজjাsরo েবিশ েজার থােক না, িকnt যখন 
আেতর্র aবsায় যােব তখন তার তীbতার মাtাটা aেনক েবিশ থােক। কারণ মাnষ যখন কে  পেড় pাথর্না কের তখন তার 
আnিরকতা খুব গভীর থােক। িজjাsর েতা েকান কামনা বাসনা থােকনা েকান িকছু পাoয়ার জn েস ঠাkরেক ডাকেছ না, েসiজn 
িজjাsর aবsাটা aেনকটা uচুঁ। আর jানীর বয্াপাের ভগবান বলেছন েস আমােক pচN ভােলাবােস আিমo তােক সাংঘািতক 
ভােলাবািস – aহং স চ মম িpয়ঃ। িকnt ভগবােনর pিত ভিk ei চার ভােবi হয়। ei চারেট না হেল ভগবানেক ভােলাবাসা যায় 
না, ei চারেট ছাড়া প ম েকান পথ হয় না।  
 
 চNীেত সূরথ রাজা আর ৈবে র েয কথা বলা হেয়েছ েসখােনo ei আতর্ o aথর্াথর্ীরi কথা বলা হেয়েছ। dজেনi খুব 
কে  পেড়েছ। eকজেনর রাজয্ চেল েগেছ, আেরকজনেক তার stী আর েছেল eক েজাট হেয় সব টাকা পয়সা েকেড় মারেধার কের 
বািড় েথেক বার কের িদেয়েছ। dজেনi েশােক dঃেখ কাতর হেয় জ েল ঘুরেত ঘুরেত েমধস ঋিষর আ েম dজেনর েদখা হেয়েছ। 
েমধস ঋিষর uপেদেশ তারা dজেনi মহামায়ার আরাধনা করেত তপsােত চেল েগল। মা যখন তােদর dজেনর তপsােত সnt  
হেয় বর িদেত চাiেলন তখন eকজন তার hত সাmাজয্ েফরত চাiল, আেরকজন বলল আমার oসব িকছুi লাগেব না আিম মুিk 
চাi। মা েভাগ আর aপবগর্ dেটাi েদন। eরা dজেনi eেসিছল িনেজেদর dঃেখর কথা বলেত, তােদর মেধয্ eকজন িনেজর 
dঃেখর কথা বলেত বলেত মুিkর পেথ চেল েগল।  
 
 



187 

 

Gita-2010/RKMVU/Indian Spiritual Heritage 

 

uদারাঃ সবর্ eৈবেত jানী tাৈtব েম মতm । আিsতঃ স িহ যkুাtা মােমবাntমাং গিতm ।।১৮।। 

 jানী আমার আtা, েস আমার সব েথেক িpয়। তাi বেল বািক েয িতন ধরেণর ভk eরাo িকnt েকu কম নয়, uদারাঃ 
সবর্ eৈবেত, eরাo মহান, eরাo ে । িকnt eেদর সবার েথেক jানী আমার েবিশ িpয়। েকন িpয়? কারণ jানী আমার srপ। 
বৃহদারণয্ক uপিনষেদ যাjবlয্-ৈমেtয়ী সংবােদ যাjবlয্ তাঁর stী ৈমেtয়ীেক বলেছন – মাnষ িনেজর stীেক সnানেক, টাকা পয়সা 
ঐ যর্েক ei িজিনষ gেলার জni ভােলাবাসেছ না, আtার জni ভােলাবাসেছ। িনেজর আtােক ei সব িজিনেষর মেধয্ েস 
েদেখ। ei ঘের aেনক ধরেণর আয়না লাগেনা আেছ, eখন েয আয়নােত আমার মুখ সব েথেক পির ার েদখা যােব েসi 
আয়নােতi আিম িনেজেক েদখব। সnােনর মেধয্ েস সব েথেক ভােলা িনেজর ছিব েদখেত পায় বেল সnানেক pচN ভােলাবােস। 
আবার aেনক জায়গায় েদখা যায় িনেজর সnানেক েকান কারেণ aেনক aেথর্র িবিনময় িবkী কের িদে , েকন? তার কােছ টাকা 
পয়সা েবিশ িpয়, েস িনেজর ছিবটা টাকা পয়সার মেধয্ ভােলা েদখেছ। আবার aেনেক আেছ যারা িনেজর মান-যেশর মেধয্ িনেজর 
ছিবটা ভােলা েদেখ, তারা বলেব আিম েকান িকছুেতi থাকব না, যিদ pেয়াজন হয় পাঁচ দশ হাজার টাকা খরচo করব, িটিভেত েযন 
আমােক েদখায়, খবেরর কাগেজ আমার ছিব েযন ছাপা হয়। ভগবান বলেছন, ei েয jানীভk e হে  আমার আtা, jানীর 
hদেয় আমার েয ছিব eর েথেক ভােলা জগেত আর েকান িকছুর মেধয্ েদখা যােব না। বাকী যা িকছু আেছ ei রেসাহহমpু 
েকৗেnয় েথেক পের যা বলা হল, eর মেধয্ েকাথাo ভগবােনর ছিব eত ভােলা েদখা যায় না, যত ভােলা েদখা যােব jানীর hদেয়র 
মেধয্, েসiজn jানী ভগবােনর aতয্n িpয়। আর jানীর কােছ ভগবানi হে ন eকমাt সার। ei েয jানীর কথা বলা হল, 
যাঁরা বলেছন ভগবান ছাড়া আর িকছু েনi, eনারাo িকnt সে  সে  ভগবানেক লাভ করেত পােরন না, মােন eঁেদর মেধয্ িবjানী 
সবাi হেত পােরন না। তাi ভগবান বলেছন –  
 

বহূনাং জnনামেn jানবাn মাং pপদয্েত। বাsেদবঃ সবর্িমিত স মহাtা sদলর্ভঃ।।১৯।। 

 কেব তাঁরা তাহেল ভগবানেক লাভ কেরন, বলেছন বh বh জেnর সাধনার ফেলi সmব হয়। ভগবান eকটু সাবধান কের 
িদে ন, শাst aধয্য়ন কের, gr মেুখ শুেন সব বুেঝ েগেলi েয সব হেয় যােব ভাবছ তা নয়, বয্াপারটা aত সহজ নয়, সময় 
লােগ, বh জেnর সাধনা না থাকেল হেব না। আর বলেছন, বাsেদবঃ সবর্িমিত, সবর্ং খিlদং bh, সমুদয় জীব-জগৎ ভগবান 
বাsেদবi – িতিনi আেছন, িতিন ছাড়া আর িকছুi েনi, ei েবাধ pতয্k হেয় েগেছ, ei ধরেণর মহাtা জগেত সিতয্i খুব 
dলর্ভ। বািক সব িকছু হেয় যাoয়া যায়, আতর্, aথর্াথর্ী, িজjাs সব eমনিক jানীo হেয় েযেত পােরন িকnt আধয্ািtক রােজয্র েশষ 
কথা ভগবানi সব হেয়েছন, ei েবাধ pতয্k হoয়া খুব কিঠন। িক রকম pতয্k? িনেজর anরাtােক িযিন pতয্k েদখেছন েয 
ei hদেয় িযিন িবরাজ কের আেছন, িতিন sয়ং ভগবান আর তার সে  েদেখন hদেয় িযিন িবরাজ কের আেছন eর বাiের যা িকছু 
আেছ সব িতিনi হেয় আেছন। ei aবsা pাp হoয়া খুবi drহ। িকnt িযিন ei aবsােক pতয্k কেরেছন িতিনi হে ন মহাtা, 
মহাtা বলেত যা েবাঝায় েসi রকম আর েকu েনi, aথবা তাঁর েথেক েকu বড় হবার েকান p i েনi। জগেত ei ধরেণর 
মহাtা aতয্n dলর্ভ।  
 
 ei ভােব কেয়ক ধরেণর আধয্ািtক সাধেকর ে ণীিবnাস করা হল, আতর্, aথর্ািথর্, িজjাs আর jানী। ei jানীর পের 
হে  jানবান, ei jানবানেক eখােন মহাtা শেb সেmািধত করা হেয়েছ। eটাi হে  িবjানীর aবsা। আমরা েবিশর ভাগi 
িজjাsর aবsােত আেছ, eখান েথেক jানীর aবsােত যাoয়াo খুব কিঠন। যখন েকu তttগত ভােব বুেঝ েগেলন েয ঈ র ছাড়া 
আর িকছু েনi। তািttক িদক িদেয় বুেঝ েনoয়ার পর যতkণ ei jান pতয্k না হেব ততkণ তাঁর িকnt মুিk হেব না। েসiজni 
বলা হেয় থােক আধয্ািtক anভূিতর রাজয্ সবর্সাধারেণর জn নয়। ধমর্ সবর্ সাধারেণর জn হেত পাের িকnt আধয্ািtকতা কখনi 
সবার জn নয়। ei ে ােক eiটাi বলেত চাiেছন েয, বাsেদবঃ সবর্িমিত, eটাi হে  আধয্ািtক aবsার চরম aবsা, ei aবsা 
pাp হoয়াটা খুবi dলর্ভ।  

 ৪ঠা েসেpmর ২০১০ 

 গীতােত eকi শb িবিভn aেথর্ বয্বহার করা হেয়েছ েসiজn আমােদর pথম pথম গীতার aথর্ করেত িগেয় সংশয় 
হoয়াটা েকান asাভািবক বয্াপার নয়। েযমন ei jানী শbিট dেটা aেথর্ বয্বহার করা হয়, eকটা aথর্ করা হয় jানীর aেথর্, 
আেরকিটর aথর্ করা হয় িবjানীর aেথর্। jানী বলেত গীতােত pায়i েবাঝায় িযিন শাst কথা gr মেুখ শুেন িঠক িঠক ধারণা কের 
িনেয়েছন েয ঈ রতtt, পরমতtt িঠক ei রকমিট। ei jানী েথেক িবjানী হoয়ার পর ধারণার েকান বয্াপার sাপার থাকেব না, 
eখেন সব িকছুi pতয্k, pতয্k েদখেত পান েসi ঈ রতtt বা পরমতttেক। ঠাkর ei jানীর বয্াপারটােক িবেশষ grt িদেতন 
না, িতিন বলেতন ঈ েরর িবষেয় েতামার ধারণা কের িক লাভ হেব, ঈ েরর সাkাৎ করেত হেব, তাঁর সােথ pতয্k কথা বলা চাi। 
আমরা eখােন যাঁরা শাst aধয্য়ণ করেত eেস গীতার anধয্ান করিছ, eখােন সবারi িকছু না িকছু পূবর্জেnর sকৃিত আেছ, আেগর 
আেগর জেn িকছু jান না হেল ei জেn আমরা েকui শােstর কথা িবেশষ কের গীতার কথা শুনেত আসতাম না, িকnt তাi বেল 
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িক আমােদর সবারi িবjানীর aবsা হেয় যােব? না, কখনi হoয়া যােব না। তেব কেব হব? বহূনাং জnনামেn, aেনক জেnর 
পর। aেনক জেn মােন িক বলেত চাiেছন ভগবান? বলেছন শাst কথা শুেন িনেয় aেনক বছর ধের সাধনা কের কের মের েগলাম, 
তারপর আবার জn হল, আবার সাধনা শুr হল, ei ভােব eেকর পর eক জn সাধনা করেত করেত pতয্k anভব হয়। ষ  
aধয্ােয় ei িনেয় িবsািরত আেলাচনা করা হেয়িছল, যখন সফল হয় না তখন েস আবার জn েনেব, জn িনেয় আবার সাধনা করা 
শুr কের। ei করেত করেত eকটা aবsায় তার িক হয়? jানবান মাং pপদয্েত, মাং মােন আমােক eকবাের pতয্k ভােব, eiটা 
ei রকমi েদখার পর আমােক ভজনা কের। ঠাkর বলেছন – েকu dেধর কথা শুেনেছ, েকu dধ েদেখেছ আর েকu dধ েখেয় 
h পু  হেয়েছ। aবতােরর pেতয্কিট শেbর দাম আেছ, eখােন বলেছন শুধু েকu dধ েখেয়েছ বেল েছেড় িদে ন না, বলেছন dধ 
েখেয় h পু  হেয়েছ, h পু  ei শbটার pচN তাৎপযর্ আেছ। eটাi হল িবjানীর aবsা। যখন pতয্k দশর্ন হেয় যােব তখন তাঁর 
জীবনধারা পুেরা পােl যােব। জীবনধারা যিদ না পােl থােক তাহেল িকnt তাঁর জীবেন ধমর্ আর আধয্ািtকতার েকান বয্বহািরক বা 
পারমািথর্ক মূলয্i থাকেব না।  
 
 ঈ র দশর্ন বা bhjান যাঁর হয় শুধু িতিনi জােনন েয তাঁর bhjান হেয়েছ, কারণ eটা হে  sসংেবদয্। িকnt িযিন dধ 
েখেয় h পু  হেয়েছন তাঁর আচার আচরেণ েবাঝা যােব েয িতিন িবjানী। িকnt তার জn সাধেুক িদেনo েদখেত হেব রােতo 
েদখেত হেব। িকnt িঠক িঠক িবjানী, িযিন ঈ রেক pতয্k কেরেছন, ei ধরেণর মহাtা জগেত aিত dলর্ভ। eকটু েজয্ািত দশর্ন, 
ধয্ােন ঠাkেরর েজয্ািতমর্য় rপ eকটু দশর্ন হল, আধয্ািtক সাধনায় egেলা িকছুi নয়, িকnt ei দশর্েনর eকটা ভূিমকা আেছ যা 
িকনা সাধকেক আরo গভীর সাধনােত pেযািজত হoয়ার uৎসাহ pদান কের। িকnt eটা েজেন রাখেত হেব আধয্ািtক চরম jান 
eকিদেন কখনi হেব না। 
 
 আধয্ািtক চরম jানটা িক? বলেছন বাsেদবঃ সবর্িমিত, ভগবান ীকৃ i সব িকছু, ঐ চরম aবsায় সব িকছুেতi ভগবান 
ীকৃ েকi েদেখন। eiটাi uপিনষেদ বলেছ – সবর্ং খিlদং bh, তুলসীদাস বলেছন – িসয়া রাম ময্ায় সব জগ জাn, eiটাi 

হে  েশষ কথা। সবi হে  জড় আর ৈচতেnর েখলা, আমােদর সাধারণ aবsায় আমরা জড়টােকi ৈচতn মেন কির, ৈচতেnর 
েকান aিst আেছ আমরা ভাবেতi পািরনা। আর যখন ei চরম aবsায় যায় তখন েদেখ জেড়র েকান aিst েনi, শুধু ৈচতni 
আেছ, তখন সমs িকছুi ৈচতnময় েদেখন। দিkেণ ের যখন ঠাkর মা ভবতািরণীর পূেজা করেছন তখন েদখেছন েকাশাkিশo 
ৈচতn। যখন িতিন সব িকছুেত ীকৃ ময় েদখেছন, তখন িতিন কার pিত িহংসা করেবন আর কােক িনেয়i বা েশাক করেবন, কার 
pিত তাঁর েমাহ হেব। তখন িতিন সব dঃখ-কে র পাের চেল যান। িকnt েকন আমােদর ei aবsা হয় না? তখন বলেছন –  
 

কাৈমৈsৈsh র্তjানাঃ pপদয্েnহnেদবতাঃ। তং তং িনয়মমাsায় pকতৃয্া িনয়তাঃ sয়া।।২০।। 
 
 মাnষ জnজnাnের কেমর্র পর কমর্ কের আসেছ, আর pেতয্ক কেমর্র প ােত রেয়েছ কামনা, কাrর পুt চাi, কাrর aথর্ 
চাi, কাrর নাম যশ চাi, কাrর iিndেয়র sখেভাগ চাi। pকৃতয্া িনয়তাঃ sয়া, েকu আমােদর ভগবােনর িদেক িনেয় যাে  না, 
েকu আমােদর খারাপ পেথ িনেয় যাে  না, egিল সব িবিভn মেতর কথা মাt, আিম িনেজi আমার ভােলার জn দায়ী আমার 
খারােপর জn আিম িনেজi দায়ী। egেলােক িনেয় শােst aেনক আেলাচনা করা হে , তুিম িঠকi বলছ ভগবানi আমােক খারাপ 
পেথ ভােলা পেথ িনেয় যাে ন, ajানীরা ei রকমi েদেখ। িকnt jানী েদেখন sভাবst pবতর্েত, প ম aধয্ােয় ei কথাi 
ভগবান বেলিছেলন, আমার pকৃিত মােন আমার sভাবi খারাপ বা ভােলা পেথ আমােক িনেয় যাে । ভগবান হে ন কমর্াধkয্। 
িতিন েদেখন েয েযটা কমর্ করেছ েসi কেমর্র ফলটা িঠক তার কােছi েযন যায়। ভগবান না থাকেল েসi কেমর্র ফলটা ফলেব না। 
তাi ফলটা ভগবানi িদে ন। ৈদিনক মজুর যারা কাজ করেছ, সারা িদন কাজ করার পর তার ৈদিনক মজুরীটা তােক তার মািলক 
িদে । িকnt কাজটা েক করেছ? েসi মজুর কাজ কেরেছ, েযমনিট কাজ কেরেছ েতমনিট তােক তার sপারভাiজার মজুির িদে । e 
ছাড়া sপারভাiেজর আর েকান ভূিমকা েনi eখােন। ভগবান আেছন বেল কমর্ফলটা আমার কােছ চেল আসেছ।  
 
 বলেছন কাৈমৈsৈshর্তjানাঃ, েভতের eত কামনা বাসনা েয, ei কামনা বাসনার pভােব আমােদর jান aপhত হেয় 
েগেছ। ei কামনা বাসনার পুিতর্র জn মাnষ কত িক করেছ, েকu করেব ষি  মােয়র bত, েকu সেnাষীমােয়র bত, েকu িবিভn 
gহেদবতােদর পূেজা করেছ, কত রকেমর bত আর পূেজা েয করেছ তার iয়tা েনi। েকন করেছ? শুধু কামনা পূরণ যােত হয়, 
কামনাgেলা eেদর িবেবক jানেক aপহরণ কের িনেয়েছ। িবেবক jান aপhত হেয় যাoয়ােত েস তখন িবিভn েদবতািদর আ েয় 
চেল িগেয় তােদর পূেজা কের। আমরা eখােন যারা আিছ আমরা সবাi ঠাkরেক aবতার বেল মানিছ, বলিছ ঠাkরi eকমাt 
ভরসা, তারপেরo আমরা আজেক ei বাবাজী, কাল ঐ বাবাজীর কােছ েদৗড়াি । েকন েদৗড়াি ? কারণ আমােদর মেধয্ েয dবর্লতা 
আেছ েসটােক eখনo জয় করেত পািরিন, আর eiভােব আজ eখােন কাল েসখােন ছুেটাছুিট করেল কখনi িনেজর dবর্লতােক 
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কািটেয় oঠা যায় না।  তং তং িনয়মমাsায়, েয েয েদবতার যা যা িনয়েমর dারা aচর্না করা হয় েসi েসi িনয়েমর anশীলন কের 
আমরা ভগবান বাsেদব িভn anাn েদবতােদর পূেজা কের যাি । তখন ভগবান িক কেরন? 
 

েযা েযা যাং যাং তnং ভkঃ dয়ািচর্তিুম িত। তs তsাচলাং dাং তােমব িবদধাময্হm ।।২১।। 

 েয েযমনিট pবৃিt িনেয়েছ eবং েসi anসাের েস েয েয েদবতািদর pিত ভিk করেছ, তখন তার েসi িন াটা েসi 
েদবতার pিত িsর কের িদi। eখােন ভগবান িsর কের েদন eর মূল কথা হে , আিম েসi িজিনষটা িনেয় বারংবার িচnা করিছ 
বেলi িsর হেয় যাে । eখন eকজন েলাক আমােক খুব ভােলাবাসেছ, িদনরাত আমার িচnাi করেছ তার ফেল তার বুিdটা আমার 
pিত িsর হেয় েগেছ। eখন eখােন di রকম হেত পাের। eক, িতিন সব সময় আমার িচnা করেছন বেলi তাঁর বুিdটা আমার pিত 
িsর হেয় েগেছ, di, ভগবান তাঁর মিতগিত eমন কের িদেয়েছন েয তাঁর বুিdটা আমার pিত িsর না হেয় an আর েকাথাo িsর 
হে  না। গীতার মেত ভগবান ei বুিd িsর হoয়ার জn েমােটi দায়ী নন। আমার মেন কামনা বাসনা আেছ, েসi কামনা বাসনার 
পুিতর্র জn আিম eর oর কােছ যাি । ভগবান তখন বেলন েয – o, তুi eটােতi খুশী হি স, িঠক আেছ েন eiটােতi েতার 
িন া েহাক, তাi েসiখােনi েতার বুিdেক িsর কের িদলাম।  িকnt ভগবান eখােন েকাথাo পkপািতt করেছন না, িতিন আমার 
sভাব anযায়ীi যা করার করেছন। আবার িতিন যখন েদেখন eত েদবেদবীর কােছ েদৗড়ােদৗিড় কের তােদর ক  হে , তখন িতিন 
িনেজ েসi ক  দূর করেত aবতার হেয় েনেম আেসন। aবতার হেয় eেস িতিন সবাiেক uপেদশ িদেয় বেলন – দয্াখ্ , েতারা ei 
রকম েদৗড়ােদৗিড় কিরস না, সবর্ধমর্াn  পিরতয্জয্ মােমকং শরণং bজ, সব িকছু েছেড় েতারা আমার কােছ চেল আয়। তখন িক হয়? 
 

স তয়া dয়া যkুssারাধনমীহেত। লভেত চ ততঃ কামাn মৈয়ব িবিহতাn িহ তাn ।।২২।। 

 েয, েয কামনা কের েয েয েদবতার পূজা করেছ, ষি  মােয়র bত করেছ, ছট্  পূজা করেছ, শিন পূজা করেছ, সেnাষী 
মােয়র পূজা করেছ, েয েদবতারi পূজা কrক না েকন েসi পূজার ফল েস aব i পােব। িকnt ei ফলটা েক িদে ন? ভগবান 
িনেজi িদে ন, মৈয়ব িবিহতাn  িহ তাn , আিম িনি ত কের িদেয়িছ েয শীতলা মােয়র পূজা করেল ei ফল হেব, শিন পূজা করেল 
ei ফল হেব, আর eর ফল েস পােবi পােব, eমন েকান aবsা েনi েয েস ফল পােব না। ei হে  গীতার িsর িসdাn, আিম 
যারi পূজা কিরনা েকন, গেণশ ঠাkেরর পূজাi কির, িকংবা িশব ঠাkেরর পূজাi কির। েমেয়রা িশবরািtর িদন িশবরািt bত করেছ 
যােত ভােলা বর পায়, আবার সnয্াসীরাo িশবরািtর িদন uেপাশ কের িশবরািt bত করেছন যােত পূণর্jানী হন। িশব ঠাkর dেটাi 
eকিদেক িতিন পূণর্jানী আবার আেরক িদেক পাkা গৃহs। তাi dেজােনরi i া পূরণ হেব। েকন পূরণ হেব? মৈয়ব িবিহতাn  িহ 
তাn , আিমi eটা িঠক কের িদেয়িছ। ei িসdাn েদoয়ার পর বলেছন –  
 

anবtু ফলং েতষাং তdাবতয্lেমধসাm । েদবাn েদবযেজা যািn মdkা যািn মামিপ।।২৩।। 

 িকnt ভগবান েযন খুব dঃখ কের বলেছন – আহা, ei েলাকgেলার িক কে র বয্াপার, eেদর কত মnবিুd, eকi 
পির ম কের, ei eকi dা িদেয় েস যিদ আমার ভজনা করত তাহেল েসi ফলটাo েপত আবার আমার pিত dা ভিkটাo েপত 
আবার আমার ভােলাবাসাটাo েপত, িকnt তা না কের েসi eকi পির ম আর িন া িনেয় েস যা করেছ তােত ফলটা েস েপেয় 
যাে  িঠকi, িকnt জীবেনর আসল বstিট েথেক েস বি ত হেয় যাে । মntী সারা জীবন রাজার েসবা কের eেসেছ। েশষ জীবেন িক 
eকটা ভুল কােজর জn রাজা মntীর uপর েরেগ েগেছ। েরেগ িগেয় রাজা মntীর ফাঁিসর hkম িদেয় িদেলন। ফাঁিস েদoয়ার সময় 
মntী হাসেছ। মntীর হািস েদেখ রাজা িজেjস করেছ, েতামার আর িকছুkেণর মেধয্ মৃতুয্ হেব েজেনo তুিম হাসছ েকন? মntী তখন 
রাজােক বলেছ – েদখুন, সারা জীবন আিম আপনার েসবা কের েগলাম, তার ফেল আমার ei েলাকo বথৃা েগল আর পরকালটাo 
িন ল হেয় েগল। িকnt আিম যিদ আপনার ভজনা না কের ভগবােনর ভজনা কের থাকতাম তাহেল আিম iহকালটাo েপতাম 
পরকালটাo েপতাম। aিnম কােল মntীর ei uপলিb হেয়িছল। আমার কােছ দশিট টাকা আেছ, েসi দশিট টাকা িনেয় বাজাের 
িগেয়িছ, বাজাের খারাপ সbীo আেছ টাটকা সbীo আেছ। dেটার eকi দাম। eখন আিম েকাn  সbীটা িকনব? টাটকা সbী েছেড় 
কখনi বািস সbী িকনেত যাব না। মাnষ যখন বাজাের িকছু িজিনষ িকনেত যায় তখন কম দােম েবিশ ভােলা িজিনষ েকনার িদেকi 
েতা তার েবিশ নজর থাকেব। আিম যিদ আজেক ঘাস কাটার জn েলাক খঁুিজ মুিড়মুড়িকর দের েলাক েপেয় যাব, িকnt কmুয্টার 
চালানর েলাক যিদ চাi তাহেল কম েলাক পাব, িমসাiল চালাবার জn আরo কম েলাক পাব। মিsে র েবিশ খাটিুনর িদেক যত 
যাব তত েলাক কেম যােব, কািয়ক েমর েkেt েবিশ েলাক পাoয়া যােব। মিsে র েবিশ পির ম করার েলাক কম বেল তার দাম 
েবিশ েদoয়া হে । েযটা d pাপয্ আর pেয়াজনo আেছ তারi দাম েবিশ েদoয়া হয়। ভগবান eখােন তাi বলেত চাiেছন, aেনক 
কে  ei মn  জীবন পাoয়া েগেছ, আর ei জীবনo েতা মাt কেয়কটা িদেনর জn, ei মলূয্বান সময়টা যিদ ei েদবতা েসi 
েদবতার েপছেন ঘেুর ঘুের ন  কের দাo তাহেল আসল িযিন আেছন, যাঁেক লাভ করাi ei মn  জীবেনর uেd , েসi 
uেd েক তাহেল তুিম িকভােব সফল করেব। আজেক আমার চাকির চাi, ei চাকিরর জn aমকু েদবতার পূজা কের যাি , তার 
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জn চাকির তুিম aব i পােব িকnt ঐ সময়টা যিদ ীরাম, ীকৃ  বা ীরামকৃে র ভজনা করেত তাহেল ei eকi ফল হত, 
িকnt তার সােথ েতামার জীবেনর gণগত মান aেনক gণ েবেড় েযেত, িকnt an েদবতার ভজনা কের েতামার জীবেনর uৎকষর্তা 
কখনi বৃিd েপত না। ভগবান তাi খুব dঃখ কের বলেছন, eত snর আর eত সহজ পথ তবু মাnষ েকন ঈ েরর িদেক আেস 
না। তখন বলেছন – 
 

aবয্kং বয্িkমাপnং মnেn মামবুdয়ঃ। পরং ভাবমজানেnা মমাবয্য়মnমtমm ।।২৫।। 

 আিম ীকৃ , আিম েসi পরমাtা িকnt আমার বাsিবক srপটা িক? aবয্kং, eখােন ভগবান িনেজেক aবয্াk rেপ 
বলেছন। েযটা বয্k নয় েসটােকi aবয্k বলা হয় eটা আমরা সবাi জািন, িকnt িতিন aবয্k না বেল aদৃ o েতা বলেত 
পারেতন, েকন aবয্ki বলেছন? কারণ েযটােক েকান iিndয় dারা জানা যায় না েসটােকi বলা হয় aবয্k। ঈ রেক iিndয়সমূেহর 
dারা জানা যায় না বেল ঈ রেক aবয্k বলা হয়। েকন iিndয় dারা জানা যায় না? ঠাkর বলেছন, eক েসর ঘিটেত িক পাঁচ েসর 
dধ ধের? আমােদর মন বুিd iিndেয়র kমতা হে  সীমাবd, eকটা িনিদর্  মাপ আেছ, oi মােপর েবিশ হেল মন বুিd েসটােক 
ধরেত পারেব না। িকnt ঈ র হে ন aনn, সাn িদেয় aনnেক ধরেব িক ভােব? েসiজn বলেছন মন, বুিd egেলা হে  সীিমত, 
েসiজn ei মন বুিd িদেয় ঈ রেক জানা যায় না। eকটা িজিনষ কত বড় েসটােক েদখাবার জn আমরা হাত িদেয় েদখাi ei 
eত বড়। আর েয িজিনষটা িবশাল বড়, হাত িদেয় তােক মাপা যাে  না তােক আিম িক কের েবাঝাব। েবাঝান যায় না। েসi রকম 
ঈ রেক বুিd িদেয় মাপা যােব না। iিndয় িঠক তাi করেত যায়, iিndয় মন বুিd েথেক আরo েছাট, iিndয় িদেয় মাপা যায় না বেল 
ঈ রেক বলা হে  aবয্k। aবয্k বলেছ বেল eখােন aভাব হেয় যােব তা নয়, ঈ র েয েনi তা নয়। eকটু কের ছুঁেয় ছুঁেয় 
বলেব িতিন আেছন। িতিন কত বড়? েসটা বলেতo পারেব না, ধরেতo পারেব না। িকnt িতিন আেছন, aথচ aবয্k। আচাযর্ শ র 
aবয্kেক anবাদ করেছন apকাশm ।  
 
 aবয্kং বেল তারপর বলেছন িতিন aবয্িkমাপnং, িতিন বয্িkর মত হেয় েগেছন। ভগবােনর বাsিবক srপ হে  
aবয্াkং aথচ বয্k হেয় েগেছন, ীকৃ  rপধাির বয্িk হেয় েগেছন। eটা িক কের হয়, aবয্k বয্k িক কের হেত পাের? ভগবান 
বলেছন, যারা মখুর্ তারা মেন কের েয আিম েসiিদন জn gহণ কেরিছ, ীরামকৃ েদব ফাlুনীর শুkা িdতীয়ায় জn gহণ কেরেছন, 
তার মােন ঠাkর জেnর আেগ েথেকi আমােদর মেধয্ িছেলন না। তারপর িতিন জn িনেলন, আমােদর মেধয্ pকাশ হেলন, আবার 
িতিন মারা েগেলন, মােন আমােদর মধয্ েথেক চেল েগেলন। egেলা হে  মুখর্েদর কথা। আিম িচরnন, শা ত, িচরিদনi আিছ, 
eখনo aবয্k, আবার an িদক িদেয় আিম আিছ, aমুক সময় আিম িছলাম না, তা কখন হেব না। িকnt সাধারণ মাnষ মেন কের 
আিম আেগ কখন িছলাম না, িকnt eখন আিম বয্k হেয় েগিছ। eেদর ধারণা হল, ভগবান হে ন জnমরণশীল, ভগবান বলেত 
eখােন ীকৃ । আিম হি  িনতয্ pিসdm  ঈ রm , আিম হি  aিবনাশী পরেম র। িকnt েলােকরা মেন কের আিম কংেসর কারাগাের 
aমকু িদেন জn gহণ কেরিছ। যােদর বুিd েনi তারাi আমােক ei rপ েভেব িনেয়েছ। েসiজn বলা হয় ীরামকৃ  িকnt ভগবান 
নন, িযিন ভগবান িতিন ীরামকৃ  rেপ aবতীণর্ হেয়েছন। ীরামকৃ  যিদ ভগবান হন, তাহেল ভগবােনর জn হল, ভগবােনর 
কয্াnার হল, ভগবােনর মতৃযু্ হল, তাহেল েতা ভগবান জnমরনশীল হেয় েগেলন, িতিন তাহেল িকেসর ভগবান। িকnt িযিন ভগবান 
িতিনi ীকৃ  হেয়িছেলন, িতিনi আবার ীরামকৃ  হেয়েছন। তাহেল egেলা িক, িকছুi নয়, eটা eকটা েখালস মাt। সাধারণ 
মাnেষর মত তাঁর জn-কমর্ নয়। িকnt মুখর্রা িকভােব েদেখন eটােক েবাঝাবার জn িতিন বলেছন েয তাঁর েযন জn হল, তাঁর 
আবার মতৃযু্ হেয় েগল।  
 

eরপর বলেছন পরং ভাবমজানেnা মমাবয্য়মntমm , আমার েথেক utম আর েকu েনi, আমার েথেক ে  েকu েনi। 
আর aবয্য়m , আমার কখন েকান kয় হয় না। ei ভাবটা েকu বুঝেত পােরনা। ীকৃে র হাত েকেট েগেল রk েবেরােব, আমরা 
েদখিছ তাঁর হাত েকেট েগেছ, তাঁর েদেহর ক  হেত পাের িকnt তাঁর েদেহর সােথ তারঁ েকান সmকর্ েনi। যারা িঠক িঠক ভk 
ীকৃে র হাত েকেট েগেল তােদরo িকnt ক  হেব। sামীজী জানেতন ীরামকৃ  ভগবান, িকnt িতিনo ঠাkেরর শরীর চেল যাবার 

পর কাঁদেছন। েকন কাঁদেছন? কারণ ei নরেদেহ আর লীলা হেব না। আবার কত কত বছর পর আবার িতিন নরেদহ ধারণ কের 
মtর্ভূিমেত লীলা করেবন আমরা েকui জািননা। তাi ঠাkেরর শরীর চেল যাবার সময় sামীজী েদখেছন ঠাkেরর িকছুi হয়িন িকnt 
ীরামকৃ  rপী েয শরীর েসi শরীের আর ঈ রীয় লীলার আsাদন করা যােব না। েমেয় িবেয়র পর যখন pথম শুরবাড়ী চেল যায় 

তখন মা কাঁেদ, েমেয় মের যায়িন, asখ হয়িন, eকটা ভােলা জায়গায় েমেয় আনেn নতনু জীবনেক বরণ করেত চেলেছ, িকnt তা 
সেtto মা কাঁেদ, কারণ ei rেপ ei ভােব েমেয়েক আর েস পােবনা। ঠাkেরর শরীর চেল যাবার পর ঠাkরেক আর sূল েচােখ 
েদখা যােবনা, eরপর ভাব চk ু িদেয়i েদখা যােব। নেরন, রাখাল, লাটু eনারা ajানবশতঃ কাঁদেছন না, ei শরীের ঈ েরর 
লীলােক আর sুল ভােব uপেভাগ করা যােব না বেলi eত ক । aধয্াt রামায়েণ ei বয্াপারটার uপের িবsতৃ ভােব আেলাকপাত 
করা হেয়েছ, েসখােন বলা হে  ীরাম েকাথাo যান না, ীরাম েকান কথাo বেলন না। তাহেল সবাi িক েদখেছ, eiটাi মায়া, 
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িতিন সাkাৎ ভগবান। িযিন সাkাৎ ভগবান িতিন আবার েকন কাঁদেত যােবন, েকনi বা িতিন সীতা হরেণ uিdg হেত যােবন। 
সাধারণ েলাক েদখেছ – েসিদন তাঁর জn হেয়েছ, েসিদন তাঁর jান হেয়েছ, েসিদন িতিন যুd করেলন। ীরামকৃে র িঠক কেব 
েথেক jান হেয়েছ? তাঁর আবার িক jান হেব, িতিন েতা পণূর্jানী, পূণর্jানীর আবার ajান আসেব েকােtেক! েকন মাnষ ei 
রকম ajােনর মত আচরণ কের? 
 

নাহং pকাশঃ সবর্s েযাগমায়াসমাবতৃঃ। মেূঢ়াহয়ং নািভজানািত েলােকা মামজমবয্য়m ।।২৫।। 

 েযাগমায়া হে ন, যখন সtt, রেজা আর তেমা িমেশ যায়। শুd ৈচতni সবর্বয্াপী পিরবয্াp হেয় আেছ, শুd ৈচতn ছাড়া 
আর িকছুi েনi। িকnt শুd ৈচতেn eত পদাথর্ িক কের হল? হীের হে  সবেচেয় শk পদাথর্, eখন ei শুd ৈচতেn eত শk 
পদাথর্ িক কের eেলা। েলাহা, isাত ei সব পদাথর্ েকাথা েথেক eেলা। আমােদর শােst eর বয্াখয্া হে , ei েলাহাgেলা ৈতরী 
হেয়েছ প  মহাভূত েথেক। ei প  মহাভতূ আবার eেসেছ প  সূk মহাভূত েথেক। ei প  সূk মহাভূত eেসেছ মন েথেক। 
সব gেলাi হে  বst কিণকা মাt, বst কণােক আেরা ভাঙেত ভাঙেত মনেক পাoয়া যােব। সবi পািটর্েকলs  মােন বst কণা। তাহেল 
মন হে  প  সূk মহাভেূতর েথেক আরo সূk কণা িদেয় ৈতরী। েলাহাটা জড় বst, ei েলাহা হে  প  মহাভূেতর সমি , ei 
প  মহাভূত আবার সৃি  হে  eর েথেক আরo সূk বst কণা িদেয় যােক বলা হয় প  সূk মহাভূতgেলা েথেক। ei প  সূk 
মহাভতূ েবিরেয় আসেছ মন েথেক। তাহেল েলাহা যিদ জড় পদাথর্ হয় তাহেল মনটাo জড়, iেলkTন েpাটেনর মত জড়, িকnt aতয্n 
সূk েথেক সূkতর। তার মােন আিম যখন কাrর িচnা করিছ, তখন আমার মধয্ েথেক জেড়র eকটা েsাত েবিরেয় আসেছ। 
iেলিkTিসিট আর ময্াগেনিটিজেম dেটা বst কণা পরsরেক gণীতক হাের টানেত থােক। আর যত eেদর দূরt বাড়েত থােক eেদর 
eণািজর্ তত kয় হেয় যায়। পিজিটভ েনেগিটভেক টানেছ েনেগিটভ পিজিটভেক টানেছ, সাuথ েপাল নথর্ েপালেক টােন আর নথর্ 
েপাল সাuথ েপালেক টােন। িকnt মাধয্াকষর্েণর েkেt যখন আেস তখন েস আর eত েপালািরিট েদেখ না, তখন eক aপরেক 
মািlpাi কের টােন। িনuটেনর িথoিরেত eiটাi বলা হে । বst যত দেূর থাকেব তার আকষর্ণ তত কম হেব। বstর যত ভর 
তােক মািlpাi কের টােন। মাধয্াকষর্েণর েkেt সব িজিনষ সবাiেক টানেছ। িকnt যত দূের থাকেব টানাটা তত কম হেব। 
iেলিkTিসিটেত পিজিটভ েনেগিটভেক টােন আর েনেগিটভ পিজিটভেক টােন।    
 
 মনo টােন, তার দূরt যত কেম যায় তার টানার শিkটা কেম যায়, iংরাজীেত pবাদ আেছ out of si ght out of     
mi nd, িকnt যখন কােছ থােক তখন মেনর পছেnর মত যা িকছু হেব তারা পরsরেক টানেব। iেলিkTিসিটর েkেt যত পছেnর 
হেব pিতফলন kমতা তত েবিশ হেব, আর িবপরীত হেল টানেব। মেনর েkেt িঠক uেlা হয়, পছেnর হেল টানেব, আর যত 
aপছেnর হেব তত েঠলেত থাকেব। আিম যােক পছn করিছ না, যত তার কাছাকািছ আসব তত আমােদর মেধয্ aপছেnর মাtাটা 
বাড়েত থাকেব। মন হে  জড় বst, জড় বst মােনi েস eণািজর্েক বহন করেছ। eণািজর্েক বহন করেছ বেল আমার মন আপনার 
মেনর কাছাকািছ আসেলi পরsেরর মেধয্ িkয়া pিতিkয়া হেত থাকেব। িকভােব িkয়া করেব? আিম যিদ আপনােক ভােলাবািস 
আর আপনার মেধয্ যিদ আমার pিত পছেnর ভাব থােক তাহেল আকষর্ণটা বাড়েব। যিদ আপনােক aপছn কির তাহেল আপনার 
pিত আমার িবরিkর ভাবটা েবেড় যােব।  
 
 ei েয আমরা eখােন সবাi eকসােথ বেস আিছ, আমরা সবাi গীতা শুনেত চাiিছ, eক মন সবার, আমােদর সবার 
মেন eকi িচnার তর  pবািহত হে । তাi eখানকার তnাtা eখন শিkশালী গীতার তnাtা হেয় েগেছ। কারণ আমার েয মেনর 
তnাtা আর আমােদর সবার মেনর তnাtা eক হেয় িমেশ িগেয় eকিট মাt তnাtােত দাঁিড়েয় েগেছ, েসটা হে  গীতার তnাtা। 
eখন যিদ েকান মহা িবষয়ী েলাক eখােন eেস গীতার কথা শুনেত থােক, আেs আেs তার মনটা িঝিমেয় পড়েব, তার েভতের 
েকান িবষয় িচnা uঠেত পারেছনা আর an িদেক গীতার ভাবেকo িনেত পারেছ না, তখন েস eমিনেতi িঝিমেয় পড়েব। আর তা 
নাহেল েস eখান েথেক িছটেক েবিরেয় যােব। েবলুড় মেঠ ঠাkেরর মিnের সব সময়, পূেজা aচর্না, জপ-ধয্ান হে  তার ফেল 
মিnেরর তnাtােত ভিkভােবর তnাtা খুব শিkশালী হেয় আেছ। eখন যারা খারাপ েলাক তারা যখন মিnের যাে  তােদরo মন 
শাn হেয় যায়। কােদর মন শাn হেব না? যারা aতয্n িনকৃ  মােনর খারাপ েলাক। েবলুড় মেঠর গ ার ধাের বসেলo মন শাn হেয় 
যােব, কারণ ei গ ার পাের কত সাধরুা তপsা কের েগেছন, তপsা মােনi তাঁেদর পিবt মন েথেক খুব শিkশালী u মােনর 
তnাtা gেলােক ছাড়া হেয়েছ, ei তnাtা gেলা েতা আসেল পদাথর্। ীমা বলেছন, গ ার তীর েথেক যারা eক মাiল দূের থােক 
তােদর সবার েদহমন সব শুd হেয় যায়। কারণ গ া েয তাঁর পিবt সূk কিণকা gেলােক ছাড়েছ েসgেলা eেস আমােদর তnাtা 
gেলােক পােl েদয়। 
 
 আমরা যখনi মেনর জগেত eেস যাি  তখন জড়েক আমরা আর েসiভােব েদখেত পাiনা। ei মেনর uপের হে  
pকৃিত, pকৃিতর িঠক uপের হে  ৈচতn। িকnt ei pকৃিত েয আসেল িক েসটা েবাঝা যায় না। pকৃিত হে  জেড়র মা, েসiজn 
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pকৃিতেক বলা হয় িtgণািtকা। েযমন ei চকটা হে  সাদা রঙ। ei চেকর মেধয্ ধবলt আেছ আর জড় কিণকা বা পািটর্েকলস 
আেছ। eবার যিদ চেকর সব জড় কিণকা gেলােক েছেড় িদi তখন যিদ শুধু eর ধবলtটা েথেক যােব, eবার েস pকৃিতেত চেল 
eল। যখন eর শুধু ধবলtটা থাকেছ, eiভােব যিদ বstর লালt, হলুদt থােক তখন বst তার pকৃিতেত চেল েগল। েসখান েথেক 
আবার যখন আেs আেs িববতর্ন হেত শুr করেব তখন eকটু eকটু কের ঘন হেত থাকেব, eiভােব হেত হেত pথেম মেন চেল 
eেলা। েসটা যখন আরo ঘন হল তখন প  সূk মহাভূত হল, েসটাo যখন আরo ঘন হল তখন প  sূল ভূত হল, েসখান েথেক 
িবিভn বstর rপ িনেত শুr কের। শুd ৈচতn যখন ঘন হেত শুr হয় তখন তাঁর মেধয্ gণ eেস যায়, ei gণi আেs আেs বstেত 
rপাnিরত হেয় যায়। তাi মনo হে  জড় পদাথর্। 
 
 eখােন বলেছন নাহং pকাশঃ সবর্s েযাগমায়াসমাবৃতঃ, ভগবান, িযিন শুd ৈচতn, তাঁেক েযাগমায়া তাঁর ei িতনেট gণ 
িদেয় েঢেক েরেখেছন। ফেল ভগবানেক েদখা যায় না। েসiজn ভগবানেক েদখেত হেল eকমাt aবতােরর মেধয্i েদখেত হয়। 
ভগবান েকান eকটা gণেক aবলmন কের aবতরণ কেরন। েযমন আমরা ীরামকৃ েক বলিছ িতিন শুd সttgেণর আধার, িবশুd 
সttgণেক aবলmন কেরিছেলন। ীরামচnd রেজাgণেক ধারণ কেরিছেলন বেলi িতিন ei ভােব রাবণেক বধ করেত পারেলন। 
আবার kমর্াবতাের িতিন তামস gণেক ধারণ কেরিছেলন। ভগবান েয gণেকi aবলmন কrন না েকন, তােত িকছু আেস যায় না, 
সবটাi িতিন, িতনেট gণo তাঁরi।   
 
 ভগবান িনেজেক েযাগমায়া dারা আ ািদত কের েরেখেছন, েযাগমায়া মােন ei pকৃিতেত আবd কের েরেখেছন। ভগবান 
তাi বলেছন – ei কারেণ আমােক েকu বুঝেত পােরনা। আিম েয aজম, aবয্য়m  আমার েয জn হয় না, আমার েয েকান kয় 
হয় না, আমার মৃতযু্ েনi, আমার েকান ধরেণর নাশ হয় না, আমার ei িজিনষ gেলােক সাধারণ েলােকরা বুঝেতi পােরনা। কারণ 
সাধারণ মাnষ ei িতনেট gেণর aধীন। তেব িক aবতারেক েকui বুঝেত পােরনা? না, েকu েকu বুঝেত পােরন। কারা বুঝেত 
পাের? যারা pতয্k কের িনেয়েছন েয বাsেদবঃ সবর্িমিত, সবটাi িতিন। 
 
 যিদ বিল, েহ pভু আপিন েতা েযাগমায়ােত ঢাকা পেড় েগেছন, আপিন েতা তাহেল িনেজi ei মায়ার জােল আবd হেয় 
েগেলন। ei িনেয় আমােদর শাst িবিভn ভােব aেনক আেলাচনা কেরেছ, েযমন বলা হয় সােপর মুেখ িবষ, িকnt েসi িবেষ সােপর 
িকছু হয় না। জাdকর জাd েদখাে , তার জাdেত সবাi েমািহত হেয় যাে  িকnt জাdকর েমািহত হয় না। ভগবান হে ন 
জাdকেরর মত, লাগ েভলিক লাগ কেরi যাে ন, eেত তাঁর িকছুi হে  না আমরা সবাi হাঁ হেয় যাি । িকnt আিম যিদ eকবার 
বুেঝ যাi জাdকেরর েখলাটা িক ভােব হে , তখন আিমo খুব হাততািল েদব, িকnt আিম জািন েয eটা হােতর কারসািজ। েসiজn 
aজুর্নেক েবাঝাবার জn বলেছন, েযাগামায়া আমােক েঢেক েরেখেছ বেল তিুম েভেবা না েয আিমo েযাগমায়ােত আবd হেয় আিছ, 
েয জীবনমুk েসi আবd হয় না, আিম আর িক কের আবd হব। তাi ভগবান বলেছন – 
 

েবদাহং সমতীতািন বতর্মানািন চাজুর্ন। ভিব ািণ চ ভতূািন মাং ত ুেবদ ন ক ন।।২৬।। 

 েহ aজুর্ন ei জগেতর সব িকছুi আমার aবগত। জগেত eর আেগ আেগ যা িকছু হেয় েগেছ তার সব খবরi আিম 
জািন, eখন েযটা হে  েসটাo জািন, আগামীকাল িক হেব তাo আিম জািন। কারণ আিম জাdকর িকনা সব িকছু েpাgািমং করা 
আেছ। িকnt, মাং তু েবদ ন ক ন, আমােক েকu জানেত পােরনা। কথামেৃত ঠাkর eটারi uপমা িদেত িগেয় বলেছন, সােজর্েন্ট 
সােহেবর হােত লন্ঠন আেছ, েসi লন্ঠেনর আেলাটােক সবাi েদখেত পায়, েসi আেলােত সবাi সবাiর মুখ েদখেত পায়, সােজর্ন্ট 
সােহব সবাiেক েদখেত পায়, িকnt সােজর্ন্ট সােহবেক েকu েদখেত পায় না, eiটাi গীতােত ভগবান ীকৃ  বলেছন মাং তু েবদ ন 
ক ন। আচাযর্ eখােন আবার েযাগ করেছন, যারা শরণাগত ভk তারা েদখেত পায়। আচােযর্র ei কথাটােকi ঠাkর বলেছন, েকu 
যিদ সােহবেক pাথর্না কের বেল, েহ সােহব আেলাটা eকবার েতামার মুেখর uপর েফল তাহেল েতামার মুখটা eকবার েদখেত 
পাi। ভগবান জগেতর বয্াপাের সবটাi জােনন িকnt ভগবানেক েকu জানেত পােরনা। ভগবানেক জানার uপায় িক? েকu যিদ 
ভগবােনর শরণাগত হেত পাের েসi শুধু ভগবানেক জানেত পাের। গীতােত েয গঢ়ূ তেttর কথা বলা হে , ঠাkর eiটােকi খুব 
সহজ uপমা িদেয় বেল িদেলন। সােজর্ন্টেক েকন আমরা েদখেত পাiনা? eর কারণটা আসেল িক? তখন ভগবান বলেছন –  
 

i ােdষসমেুtন dndেমােহন ভারত। সবর্ভতূািন সেmাহং সেগর্ যািn পরnপ।।২৭।।  

 ei ভাবটা আবার a ম aধয্ােয়o আসেব। সমs pাণীজগৎ েকন েমািহত হেয় আেছ? েকন মাnষ ঈ েরর িদেক েযেত 
চায় না? েকন তাঁেক জানেত iে  কের না? aথচ মুেখ আমরা সবাi বিল ঈ রi আমার সব িকছু, তাঁেকi আিম চাiিছ। িকnt 
তাঁেক েসi চাoয়ার মত চাiিছনা। ঈ রেক েপেত েগেল, জানেত েগেল যা যা করার কথা aবতাররা বেল েগেছন তার েষাল ভােগর 
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eক ভাগo করেত বলেল আমরা আঁতেক uঠব। েকন পািরনা? ভগবান বলেছন, i ােdষসমুেtন, নানা রকরেমর i া আর েdষ 
মেনর মেধয্ সব সময় সমুিtত হেয় আেছ। i া রােগরi নামাnর, আিম আেগ eকটা িজিনষেক েপেয় খুব আনn েপেয়িছ, েসটােক 
আবার েপেত চাiিছ, eiটাi হে  রাগ। আেগ eকটা িজিনষ েথেক আমার খুব িতk aিভjতা হেয়িছল, েসi িজিনষটা েযন আবার 
না িফের আেস, িফের eেল েসi িজিনষ েথেক পালােনার েচ া করিছ, eiটাi হে  েdষ। ei i া আর েdষ সব সময় মেনর 
মেধয্ চাড়া েমের uঠেছ। i া আর েdেষর ei চাড়া মারার জn ঈ রেক মাnষ ভুেল যায়। তার ফেল i া আর েdেষর সমুt জn 
িদে  dndেক। িকেসর dnd? েশাক আর েমােহর dnd, েশাক হে  dঃখ আর েমাহ হে  eকটা িজিনষেক পাoয়ার i া। রাগ আর 
েdষ dndেক ৈতরী করেছ, dnd ৈতরী হেয় েগেল েশাক আর েমােহর জn হেয় েগল, েশাক আর েমাহ যখন চালু হেয় েগল, তখন 
জগৎo পুেরাদেম চালু হেয় েগল। েশাক আর েমাহ জn িনেয় মাnষেক পুেরাপুির gাস কের েফেল।  
 
 আমােদর eকটা pচN সমsা ei েয, আমরা eকটা কাজ শুr কের আেরকটা কােজর কথা ভাবেত আরm কের িদi। 
জপ-ধয্ােন বসার আেগ িঠক করলাম আজেক আিম আধ ঘন্টা টানা জপ ধয্ান করব। িকছুkণ পেরi মেন হল, আহা ের, aেনক িদন 
কথামতৃ পড়া হে  না, eকটু কথামৃত পেড় িনেয় জপ ধয্ান করব। pথেমi মেনর সােথ eকটা গাঁটছাড়া বাঁধা হেয় েগল। তারপের 
আবার জপ করেত করেত হঠাৎ মেন হল, সবাi বেল জেপর েথেক ধয্ান ভােলা, িঠক আেছ eকটু ঠাkেরর ধয্ানi কির। তারপের 
মেন হেব – grেদব ঠাkেরর েয মিুতর্র ধয্ান করেত বেলিছেলন েসটােতা িঠকi আেছ, িকnt েবলুড় মেঠর মিnের ঠাkেরর েয মিুতর্ 
আেছ েসi মুিতর্র ধয্ান কির। ei ভােব eেকর পর eক মন eকটা eকটা কের কেmpামাiজ করেত থােক আর তার সােথ সােথ 
মনo নামেত থােক। তারপরi হঠাৎ কের মনটা আরo নীেচ েনেম িগেয় বলেব – আের তাiেতা আমার েছেলেক aেনক িদন েফান 
করা হয়িন, ধয্ান েথেক uেঠi eকটা েফান করেত হেব। আমার েমেয়র সােথ পাড়ার েয েমেয়িট কেলেছ পড়েত যায়, oেক েসিদন 
eকটা েছেলর সােথ ঘরুেত েদেখিছলাম, তাহেল আমার েমেয়o ei রকম েকান বয্াপার আেছ িকনা বুঝেত পারিছ না, আজেকi 
েমেয়েক বারণ কের েদব ঐ েমেয়িটর সােথ েযন েবিশ না েমেশ। aমুেকর আজেকর আসার কথা আেছ, ei ভােব পর পর eকটার 
পর eকটা িচnার েঢu আসেতi থাকেব। জপ ধয্ান করেত বেস দশ িমিনেটর মেধয্ eত রকেমর কােজর কথা মেন পেড় যােব েয 
আধ ঘন্টার জায়গায় পাঁচ িমিনেটi uেঠ পড়েত পারেল মেন হেব বাঁিচ। eর সবটা i া আর েdেষর সােথ জিড়ত। eেতা েগল 
মেনর aবsা, আর শরীেরর! বসার eকটু পেরi eiখানটা চুলকাে , বেস থাকেত থাকেত মেন হেব aেনক িদন বয্ায়াম করা হয়িন, 
আসেন বেসi eকটু ী hাN করা শুr কের েদেব। তারপের হঠাৎ েচাখটা খুেল যাoয়ােত dেটা মশা নজের আসেতi ফটাস কের 
মশা gেলােক মারা শুr করেব, তারপের ঘিড়র িদেক তািকেয় েদখল েয মাt ছয় িমিনট হেয়েছ, o, মাt ছয় িমিনট, িঠক আেছ 
আর পাঁচ িমিনট বেসi uেঠ পড়ব। েকাথাo িকছু েনi, যা িকছু আেছ সব মাথায় িকলিবল করেছ। i া আর েdেষর জn যত 
রকেমর dnd আেছ, েশাক েমাহািদ সব eেস নািড়েয় িদেয় চেল যােব। িকছু করেত েদেব না, ভগবােনর i া েতা aেনক দূের। জপ 
ধয্ান করাটা খুব মজার বয্াপার হয়, মন িকভােব বা া িশশুর মত েখলা কের েদেখ aবাক হেয় েযেত হয়। জপ ধয্ান করেত বেস 
মেনর মেধয্ যা যা হয় েসটােক যিদ িলিপবd করা যায়, eক মাস পের েদখা যােব েয েসটা eকটা খুব িবরাট েমাটা বi হেয় েগেছ। 
aেনেক বেল জপ ধয্ান করেত বসেলi ঘমু েপেয় যায়। ঘুম পাoয়াটা িকnt ভােলা লkণ, কারণ তেমা আর রেজা েথেক তার মনটা 
সttgেণর িদেক যাে । কারণ সttgণ েবঁেধ েফল, চতদুর্শ aধয্ােয় ভগবান িতনেট gণ িকভােব আমােদর বাঁেধ বলেবন। েসখান 
বলেবন সttgণ sখ িদেয় েবঁেধ েফেল, sখ সে ন ব ািত। জপ যখন করিছ তখন সttgণ বাড়েছ, সttgণ মােন sখ, sেখর সে  
িনdার েযাগ আেছ। জপ করেত িগেয় েয ঘুমটা আেস েসi ঘমুটা খুবi ভােলা লােগ, আর ঐ ঘুেম কখন dঃsp আসেব না। যিদ 
ঘমু েপেয় যায়, তখন মনেক বলেত হেব, তুi ঘেুমািব, িঠক আেছ খবু ভােলা কের ঘেুমা শালা। তেব ঐ আসেন বেসi ঘেুমােত 
হেব। ঐ সময় যিদ িবছানায় িগেয় ঘেুমােত যাoয়া হয় তাহেল তখন আর িকnt ঘুম হেব না। কারণ জেপর সময় শরীেরর ঘুেমর 
েকান pেয়াজন হয় না, ঘুমটা তখন মেনর eকটা েখলা মাt।  
 
 তারপর বলেছন, সবর্ভূতািন সেmাহং সেগর্ যািn পরnপ, ei dnd জাত েমাহ সমs pাণীkেলর pjােক sবশীভূত কের 
ঈ রেক জানেত েদয় না, eেকবাের সেmািহত হেয় যায়। আর ei সেmাহ িনেয়i eরা মারা যায় আবার যখন জn েনয় তখন ei 
সেmাহ িনেয়i আবার জn েনয়। জn-মৃতযু্র েখলা ei সেmােহর জni হয়। েয েলাকিট েশাক েমােহ, sখ dঃেখ ei রকম 
সেmািহত হেয় আেছ, েস ভগবানেক িক জানেব। শ রাচাযর্ eখােন খুব মলূয্বান eকিট কথা বলেছন – দয্ােখা ভাi, যার মন ei 
i া েdেষ পেড় েগেছ, েসi ei জগেতর েয জাগিতক jান, েসটােকi িঠক মত বঝুেত পােরনা, েকানটা ভােলা, েকানটা মn 
েসটাi ধরেত পােরন, েস িক কের পরমাথর্ তtt বুঝেব! ঠাkর বলেছন – হাr খুব ভােলা েছেল, হঠাৎ েদখা েগল হাrর েকান 
িকছুেত মন েনi, আসেল হাrেক েpতনীেত ধেরেছ। তার মােন, বাiেরর েয জগৎ েসটার িদেকo তার দৃি  েনi। তরকারীেত nন 
হয়িন, nন ছাড়াi েখেয় িনেয় চেল েগেছ, মাথায় তার an িচnা ঘুরেছ। ei রকম সব মাnষেক হাrর মত েpতনীেত েপেয় আেছ 
তার পারমািথর্ক jান িক কের হেব! যারাi জn gহণ কেরেছ, যােদর মতৃযু্ গয্ারািন্ট হেয় আেছ, eরা সবাi িকnt সেmািহত হেয় 
আেছ, েমাহgs, তাi ভগবানেক জানেত পাের না, ভগবােনর িদেক মনo যায় না। িকnt েক ভগবানেক জানেত পাের? 
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েযষাং tnগতং পাপং জনানাং পণুয্কমর্ণাm । েত dndেমাহিনমুর্kা ভজেn মাং দঢ়ৃbতাঃ।।২৮।। 

 কারা dndেমাহ েথেক মুk, কারা িঠক িঠক hদয় িদেয় ভগবােনর ভজনা কেরন? যারা পূণয্কমর্া তারাi eকমাt ঈ েরর 
ভজনা করেত পাের। পূণয্কমর্া মােন, েয মাnেষর পাপ pায় েশষ হেয় eেসেছ। যা িছল সব েভাগ করা হেয় েগেছ, eখন আর i া 
েdষ েনi, eখন আর পাপ কমর্ কেরনা। eর পের eনারা যা িকছু কমর্ কের েসটা কের anঃকরণ শুিdর জn। েমােহর বেশ বা 
িনেজর েকান েলােভর জn েকান কমর্ আর কের না। eঁরাi dnd েমাহ েথেক মুk হন। ভজেn মাং দৃঢ়bতাঃ, dnd েমাহ েথেক মুk 
হেয় eনারা আমােক দঢ়ৃ িন ার সােথ ভজনা কের। দঢ়ৃbতী বলেত েবাঝাে , যাঁরা পরমাথর্ তttেক বুেঝ িনেয়েছন, পরমাথর্ তtt িঠক 
ei রকম, ei ধারণা যাঁেদর দৃঢ় হেয় েগেছ। ধারণা করার পর েসi তttেক ধের থাকা, ীরামকৃ i সতয্ বািক সব িমথয্া ei 
ভাবেক ধারণা কের েলেগ থাকা, যত যা িকছুi েহাক না েকন আিম েজেন েগিছ ীরামকৃ i সতয্ আর েসiভােব জীবন ধারােক 
চািলেয় িনেয় যাoয়াi হে  দঢ়ৃbতী। ei দৃঢ়bতী যতkণ না হি  আর iছা েdষ o dnd েমাহ েথেক মুk না হি  ততkণ 
ভগবানেক জানা বা েবাঝার েকান uপায় েনi, জানা বা েবাঝােতা দেূরর কথা ভগবানেক জানার i াo জাগেব না। p  আসেত 
পাের ভগবানেক জানার i া আমার কখন হেব, িক হেল ভগবানেক ভজনা করব? eর utর িদেত িগেয় ভগবান বলেছন – 
 

জরামরণেমাkায় মামাি তয্ যতিn েয। েত bh তদ্ িবdঃ কৎৃsমধয্াtং কমর্ চািখলm ।।২৯।। 

 যারা ei জn-মৃতযু্ চk েথেক মিুk চাiেছ তারাi ভগবানেক ভজনা কের। মাnষ হে  মতৃযু্ ধমর্া, জnাে  মরেছ, আবার 
জn িনে  আবার মরেছ, বারবার ei জn-মৃতযু্র েখলাi চলেছ – পুনরিপ জননং পুনরিপ মরণং পুনরিপ জননীজঠের শয়নm  - জn 
o মতৃযু্ পুনঃ পুনঃ anি ত হয়, পুনবর্ার মােয়র uদের বাস করেত, iহ সংসাের খলু dsাের কৃপয়াহপাের পািহ মুরাের – েহ মরুাির, 
ei dরিতkমণীয় akল সংসার েথেক কৃপাপূবর্ক tাণ কর। িযিন ei জn মৃতুয্র চk েথেক মিুk েপেত চাiেছ তখন িতিন 
কেয়কিট িজিনষেক জানার েচ া কেরন। ei কেয়কিট িজিনষেক িঠক িঠক েজেন েগেল েস তখন মুিkর পেথ agসর হয়। eকটা 
বািড় ৈতরী করার আেগ েযমন কেয়কটা িজিনেষর খবরাখবর তােক িনেত হয়, েযমন eকটা জিমর েখাঁজ করেত হেব, বািড় বানােত 
কত খরচ পড়েব, বািড় বানােত িক রকম িজিনষ বয্বহার করা হেব। িঠক েতমিন যারা আধয্ািtক পেথ আসেত চাiেছ তােদরেকo 
কেয়কিট িজিনষেক বুেঝ িনেত হয়। আমরা েবিশর ভাগi মেন কির grর কােছ মnt দীkা িনেয় িদেন dবার eকশ আট বার জপ 
করেলi হেয় যােব। িকnt eটুkেত িকছুi হেব না। েয িঠক মিুkর পেথ চলেত চায় তােক aেনক িকছু জানেত হয় বঝুেত হয়। 
egেলা না বুেঝ না েজেন মিুkর পেথ eেগােল েস হািরেয় যােব, যত eেগােত চাiেব ততi েস aথi জেল ডুেব যােব।  
 
 িক িক জানেত হেব? বলেছন সাতটা িজিনষ তােক আেগ জানেত হেব – েত bh তদ্  িবdঃ কৃৎsমধয্াtং কমর্ চািখলm  - 
bেhর বয্াপাের জানেত হেব, aধয্াt িক জানেত হেব, কমর্েক জানেত হেব eর সােথ তােক জানেত হেব –  
 

সািধভতূািধৈদবং মাং সািধযjং চ েয িবdঃ। pয়াণকােলহিপ চ মাং েত িবdযুর্kেচতসঃ।।৩০।। 
 
 bh িক, aধয্াt িক, কমর্ িক, aিখলm  িক, eর সােথ তােক aিধভতূ, aিধৈদব o aিধযj িক জানেত হয়। সpম হে  
pয়াণকােলহিপ চ মাং েত িবdযুর্kেচতসঃ, মৃতযু্র সময় েকানটােক জানেল আর জn gহণ করেত হয় না, মােন মৃতযু্র সময় 
ভগবানেক তাঁরা িকভােব জানেত পােরন। েমাট ei সাতটা িজিনষেক জানেত হয়। ei সাতটা p েক িনেয় a ম aধয্ায় শুr হে । 
ei সাতটা িজিনষেক না জানা পযর্n মাnষ িকnt আধয্ািtক পেথ eেগােত পাের না। যােদর i া, েdষািদ gেলা বেশ eেস েগেছ, 
তারা তখন কেয়কিট িজিনষেক েবাঝার েচ া কের। eর আেগ েযমন বলা হল দৃঢ়bতাঃ, যাঁরা পরমাথর্ তttেক িঠক িঠক জােন, ei 
পরমাথর্ তttেক জানার জn ei সাতটা িজিনষেক আেগ জানেত হেব।  
 

o ঁতৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 
ীকৃ াজুর্নসংবােদ jানিবjানেযােগা নাম সpেমাহধয্ায়ঃ।। 
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a ম aধয্ায় 

akরbhেযাগ 
 
 ei akরbhেযােগর আেলাচনা শুr করার আেগ আমােদর কেয়কিট িজিনষেক ভােলা কের বুেঝ েনoয়া pেয়াজন। আমরা 
যত রকেমর jান লাভ কির সবi পেরাk। পেরাk মােন non-di rect  আর aপেরাk হল non-non-di rect । eকটা িকছুর 
মাধয্ম ছাড়া আমরা jান লাভ করেত পািরনা। iিndয়, মন, বুিd egেলাi হল আমােদর jান লােভর pধান মাধয্ম। িকnt ঈ েরর 
বা bেhর বা আtার jান লাভ egেলার েকান িকছুর মাধয্েমi সmব নয়। ভগবান বেল eকজন েকu আেছন, ei eকেক আমরা 
েয aৈdত বলেবা তা বলা যােব না। তাহেল িক eেক রবাদ হেয় যােব? না তাo নয় তাহেল েতা িহnd ধেমর্র সােথ ী ান ধেমর্র 
মেধয্ েকান পাথর্কয্ থাকেব না। aৈdত হল ৈdত নয়, eর মােন eেকর পের িক আেছ মুেখ বলা যায় না। েবাঝাবার জn bhেক 
aিdতীয় বলা হয়। ভগবানেক eক বলেল dio বলা েযেত পাের। eকজন d া আেছ আর আেছ দৃ  বst, আিম d া আর ভগবান 
দৃ , eখােন eেস eকেক di েবাধ হে , জড় আর ৈচতn di েবাধ েথেক আসেছ। aৈdত বলেলi বুেঝ িনেত হেব d াo েনi 
দৃ o েনi। তাহেল িক শূn বলব? না, তাo বলা যােবনা। শূn নয়, eকo নয়, dio নয়, bh ei eক o diেয়র পাের। ei 
eক diেয়র পাের েয aবsা – aিs মাt jান, ei jানেক ei iিndয়, মন, বুিd িদেয় ধরা যায় না, যা আেছ তাi আেছ, ei 
েবাধটােক েবােধ েবাধ করাi হল aপেরাk anভূিত বা aপেরাk jান। 
 
 a ম aধয্ােয়র নাম akরbhেযাগ। akর কথার aথর্ হল যার েকান kয় েনi। kর মােন যার kয় আেছ। েসi 
eকেমবমিdতীয়m  bhেকi akর বলা হয়। bh মােনi akর, akর বয্াপারটা েবাঝার জn di eকটা মলূ িজিনষেক বুঝেত হেব। 
আমরা আেগর aধয্ােয় jানিবjানেযােগ ঈ েরর di রকম pকৃিত পরা o aপরা pকৃিতর কথা আেলাচনা কেরিছলাম। eখন পরােক 
িনেয় সাধনা করেল িক রকম হয় আবার aপরােক িনেয় সাধনা কের িক রকম হয় তারi িবsৃত আেলাচনা ei a ম aধয্ােয় করা 
হেয়েছ। আধয্ািtক রােজয্ িবিভn রকেমর সাধনা আেছ। মৃতযু্ আমােদর aব াmািব, আমরা জীবনভর সাধনা কের যাি , িকnt ei 
aব mািব মৃতুয্ যখন িশয়ের eেস দাঁড়ােব তখন সাধেকর সাধনা িক রকম হেব, েসi সmেn ei aধয্ােয় খুব snর o িবsৃত 
ভােব বলা হেয়েছ। 
 
 সৃি  তেttর কথা বলেত িগেয় sামীজী dেটা িজিনষেক সামেন িনেয় eেসেছন – আকাশ o pাণ। আকাশ হে  জড়, pাণ 
হে  শিk বা eণািজর্। আকােশ িগেয় pাণ যখন আঘাত কের তখন সৃি র pিkয়া শুr হয়। আকাশ o pাণ মহৎ, সমি  মন বা 
ঈ র েথেক uৎপn হে । sামীজীর সময় আেমিরকােত েটs লা নােম eকজন খুব িবখয্াত el ect r i cal sci ent i st  িছেলন। 
েটs লা sামীজীর সৃি তেttর uপর ৈবদািnক দৃি ভ ীর বয্াখয্া শুেন খবু anpািণত হেয়িছেলন। িতিন eত মুg হেয়িছেলন েয, মেন 
মেন িঠক কের েরেখিছেলন েয গিণেতর সাহােযয্ eটােক pমাণ করা েযেত পাের। আকাশ েথেক জড় বা ei sূল জগৎ সৃি  হে , 
েয শিkেত ei সৃি  কাযর্ হে  েসi শিk বা eণািজর্ হল pােণরi eকটা rপাnর মাt। আকাশo পাlােত পাlােত sূল জগেতর 
rপ িনে , pাণo পাlােত পাlােত ei িবdয্ৎ শিk, আমরা েয িনঃ াস িনি , হজম করিছ, িচnা করিছ ei শিkেত rপাnিরত 
হে । আমােদর শরীেরর sায়ু, মন, বুিdেত যা িকছু হে  সবi েসi pােণরi কাযর্, pােণরi eকিট পিরবিতর্ত pকাশ।  
 
 িকnt ei pাণ o আকােশর eকটা জায়গায় খঁুিট বাধঁা আেছ। েবদাn বলেছ ei আকাশ o pাণ eকi। ঠাkর েযমন 
বলেছন bh আর শিk aেভদ, কালী o bh eক। sামীজীর খুব iে  িছল আধুিনক িবjােনর িসdাn িদেয় যিদ েবদােnর eটােক 
pমাণ কের েদoয়া যায় তাহেল েবদােnর ei িসdাnিট eকটা দৃঢ় িভিtর uপের দাঁিড়েয় যােব। পের aব  আiনsাiন িবjােনর 
েয নতনু তtt দাঁড় করােলন তােত েবদােnর ei িসdাn িবjােনর িসdাn িদেয় pমাণ হেয় েগেছ। 
 
 িকnt িবjান আমােদর শােstর eকটা মতবােদর হিদস eখনo িদেত পােরিন, তা হল – পরেলাক সmেn aৈdতবােদর েয 
মতবাদ, aথর্াৎ েযাগীর মেত আtা মতৃযু্র পর েকাথাo যায় না, েযমন িছল েতমনi থােক। েকননা aৈdতবাদীরা বেলন যার জn 
েনi মতৃযু্ েনi েস েকমন কের আর িকভােব an েকাথাo যােব। িকnt ৈdতবাদীরা বেলন মৃতুয্র পর মাnষ pথেম আিদতয্েলােক, 
aথর্াৎ সূযর্ েলােক যায়, েসখান েথেক চndেলাক, তারপর চndেলাক েথেক dয্তেলােক বা িবdয্ৎেলােক যায়। েসখােন eকজন পুrষ 
eেস তােক bhেলােক িনেয় যায়। bhেলােক েস ঈ েরর সে  বাস কের। 
 
 sামীজীর iে  িছল ei েয ৈdতবাদীরা বলেছ মৃতযু্র পর িবিভn েলােক েযেত থােক, আর aৈdতবাদীরা বলেছ েকাথাo 
যায় না – ei dেটা মতেক সমnয় করা। sামীজীর পtাবলীেত ei বয্াপারট িনেয় sামীজীর িকছু আেলাচনা পাoয়া যায়, েসখােন 
িতিন েটs লার নামo করেছন। sামীজীর মেত সূযর্েলাক বলেত েযটা বলা হে  েসটা হে  আমােদর physi cal uni verse  eখােন 
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জড় আর ৈচতnেক পৃথক rেপ s  pতীয়মান হয় eবং ei সূযর্েলাক হে  eেকবাের sূল জগৎ, মােন আমােদর ei পিরদৃ মান 
জগৎ। eখােন pাণ জড়শিk rেপ আর আকাশ sূলভতূ rেপ pকাশ পাে । eরপর আসেছ চndেলাক, যা ei আিদতয্েলাকেক িঘের 
েরেখেছ। আকােশ আমরা েয চাদঁ েদিখ, eখােন িকnt েসi চাঁেদর কথা বলা হে  না। ei চnd আিদতয্েলােকরi sূলভতূ rপ। 
শােst েয চndেলােকর কথা বলা হেয়েছ, েসখােন বলা হে , চndেলাক হল েদবতােদর আবাসভূিম। সূেযর্র pাণীরা েসখােন েযেত 
পাের না। চndেলােকর aিধবাসীরা সূযর্েলােক আসেত পারেব না, মশািরর মত েনিটং করা আেছ, বাতাস আসা যাoয়া করেত পারেব 
িকnt মশা pেবশ করেত পারেব না। eখােন জড় আেছ িকnt আরo সূk rেপ তnাtা aবsায় আেছ eবং pাণ মনঃশিk rেপ 
pকাশ পাে । ei মনঃশিk বা psychi c energy  বা িদবয্শিk েথেকi যা িকছু eণািজর্ েদখিছ তার জn হে ।  
 
 eরপর dয্েলাক বা িবdয্ৎেলাক – eখােন জড় আর শিk eক হেয় যায়, তার মােন eটা জড় আর eটা শিk আলাদা 
কের েবাঝা যােব না। ei মhুেতর্ শিk জেড়র মত আচরণ করেব আবার পর মুhেতর্i জড় শিkর মত আচরণ করেব। dেটা eত 
aিভn aবsায় থােক েয বলা খুব কিঠন হেয় যায় িবdয্ৎ জড় না শিk। জীব oখােন েগেল িনেজেক aমুতর্ aবsােত েদখেব, েসখােন 
েকান sূেলর বয্াপারi েয থাকেব না তা নয়, সূkেকo েবাঝা যােব না।  
 
 তারপর আসেছ bhেলাক। ei bhেলােক জীব েগেল েদখেত পােব eখােন pাণo েনi আকাশo েনi, জড় আর শিk 
uভেয়i মলূ শুd আtশিkেত সিmিলত হেয় যায়। আর েযেহতু শিk আর জড় থাকেছ না েসiেহতু জীব িব  bhাNেক েদেখ িবরাট 
মন rেপ। িবরাট মন যখন েদেখ তখন িনেজেক েদেখ পুrষ বা িহরণয্গভর্ rেপ। ei ঘের aসংখয্ জল কিণকা বায়ুর মেধয্ ঘুের 
েবড়াে , জলকণা gিলেক েদখেত পাি না। জলকণা gেলা যখন জেলর আকার ধারণ করেব তখন তার eকটা আকার আসেছ, ei 
জলi আবার ঠাNােত বরেফর আকার ধারণ করেছ। মনo ei জলকণার মত aবsা pাp হয়। আমােদর মনi হল সব েথেক 
grtপূণর্। eখন আমােদর কােছ শরীর, শরীেরর িবিভn শিk সব আলাদা হেয় আেছ, যখন bhেলােক যােব তখন সব eক হেয় 
যােব, সব িকছুi তখন িবরাট মন বা মহৎ বা িহরণয্গভর্ বা িবরাট পুrষ rপ িনেয় থাকেব। ৈdত eখােন eেস েশষ হেয় যায়। 
 
 aৈdত বলেছ, ei িবরাট মন, িবরাট আিম, egেলা িকছুi থােক না। সূযর্য্েলাক, চndেলাক বেল েকান েলাকi েনi। িচnা 
করিছ আিম, ভাবিছ শুd আtা eর আেগ েকাথাoেতা িছল, হয় সূযর্য্েলােক নয়েতা চndেলােক। ৈdতবাদীেদর কােছ egেলা হে  
event s, িকnt aৈdতবাদীেদর কােছ egেলা দৃ । িসেনমার পদর্ায় eকটার পর eকটা দৃ  আসেছ আবার চেল যাে  িকnt 
দৃ gিলর সােথ আমার েকান সmকর্ েনi। িঠক েতমিন aৈdতবাদীরা বেল েয আtার কােছo ei সব িবিভn েলাক eকটার পর 
eকটা দৃ  আসেছ আর যাে । আমার কােছ egেলা বাsব মেন হেব িকnt jানীর কােছ সব দৃ  মাt। আিম eকজন aিভেনতা, 
eকটা দেৃ  আিম aিভনয় করিছ েয আমােক পুিড়েয় মারা হে । ei দৃ টাi যখন আিম পদর্ায় েদখিছ তখন িক আিম েচিঁচেয় 
বলব েয আমােক পুিড়েয় মারা হে , আমার কােছ eটা eকটা দৃ  মাt। jানীেদর িঠক eiটাi হয়। িবjােনর ei aবsােক pাp 
হেত েগেল আমােদর সাধনা িক রকম হেব ei কথাi ীকৃ  ei a ম aধয্ােয় বলেছন। 
 
 aজুর্েনর সাতিট p  িনেয় ei aধয্ােয়র শুr হে । ভগবান ীকৃে র কােছ aজুর্ন ei সাতিট p  রাখেছন। 
 

aজুর্ন uবাচ 
িকং তদ্ bh িকমধয্াtং িকং কমর্ পrুেষাtম। aিধভতূং চ িকং েpাkমিধৈদবং িকমচুয্েত।।১।। 
aিধযjঃ কথং েকাহt েদেহহিsn মধসুদূন। pয়াণকােল চ কথং েjেয়াহিস িনয়তাtিভঃ।।২।। 

 সpম aধয্ােয়র েশেষ ভগবান বলেছন যারা জরামরণ েথেক েমাk চাiেছ তােদর আেগ িক িক জানেত হেব বেল িদেলন। 
eখন েযমন বলা হে  ভগবান আসার পর সব সহজ হেয় েগেছ, শুধু কৃ  নাম কর, ঠাkেরর নাম কর তােতi সব িকছু হেয় যােব। 
eখন কৃ  নাম িকভােব করব, কৃ  নাম করেল আিম কত দূর যাব ei সব িনেয়i a ম aধয্ােয় eখন আেলাচনা করা হেব। 
তেttর িদক িদেয় a ম aধয্ায় aতয্n grtপূণর্, িবেশষ কের যারা ভিk, মিুk আেলাচনা করেত চান তােদর কােছ a ম aধয্ায় 
খুব তাৎপযর্পূণর্। a ম aধয্ােয়র শুrেতi aজুর্ন ভগবােনর কােছ েমাট সাতটা p  রাখেছন, bh িক, aধয্াt িক, কমর্টা িক, 
aিধভূত িক, aিধৈদব িক, aিধযj িক আর মৃতুয্র সময় ভগবানেক েযাগীরা িকভােব জােনন। egেলা সpম aধয্ােয় ভগবানi 
বেলেছন েয জরামরণ েথেক েমাk েপেত হেল egেলা েতামােক জানেত হেব। ei শরীেরর মেধয্ যা িকছু চলেছ egেলা িকnt ei 
শরীরেক িনেয়i চলেছ। aথর্াৎ ei সাত খানা p  িকnt জগৎেক িনেয় হে  না, হে  আমােক িনেয়। eiটাi হে  িঠক িঠক 
jানেযাগ, িনেজর বয্াপাের িবে ষণ। ভগবান সাকার না িনরাকার ei ধরেণর p  eখােন করা হে  না। ei সাত খানা p  হে  
সরাসির আমার aিst, আিম েয আিছ, িকভােব আিছ ei িনেয়i p । েসiজn গীতা খুব বাsবধিমর্, েযটা আমার জn দরকার 
েসটােকi আেলাচনা করেছ, পাঁচ রকেমর তtt িনেয় হািজর হে  না। eখন আমার ei শরীেরর েভতের bh িক, aধয্াt িক, কমর্ 
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িক, aিধভতূ িক, aিধৈদব িক, aিধযj িক, আর মতৃযু্র সময় ভগবানেক িকভােব জানা যােব, যাঁেক জানেল আর পুনজর্n হয় না। 
ভগবান eবার aজুর্েনর ei সাতটা pে র utর িদে ন – 
 

ীভগবাnবাচ 
akরং bh পরমং sভােবাহধয্াtমচুয্েত। ভতূভােবাdবকেরা িবসগর্ঃ কমর্সংিjতঃ।।৩।। 

 ভগবান ei ে ােক খুব সহজেবাধয্ ভােব বলেছন, eর মেধয্ েকান রকেমর জিটলতা েনi। aজুর্েনর pথম p  হে  bh 
িক? ভগবান বলেছন akরং bh পরমং, akর মােন যার েকান ধরেণর kয় হয় না, যার েকান kয় েনi তার নাশo কখন হেব না। 
akর যখনi বলা হেব তখনi eর আেগ আtার েয gেণর কথা আমরা আেলাচনা কেরিছলাম তার সব কিট gণi eেস যাে । যার 
kয় হয় না, েস aবয্য়। েয aবয্য় েস aিবনাশী, েয aিবনাশী েস aজর, মােন তার জn েনi, জn যার হয় না তার মৃতযু্o েনi, 
েস aমর। আtার যত রকেমর gণ আেছ সব কিট gণi ei eকিট শb akর বলেলi সােথ সােথ eেস যােব। ei akর বলেত 
আবার কেয়কিট িজিনষেক বলা হয়। aেনক সময় akর বলেত om েক (o ঁ) েবাঝায়, akর হে  পরমাtা। িকnt eখােন o ঁ বলা 
হে  না, akর বলেত পরম bhেকi বলেছ। ন kরিত iিত পরমাtা, যার েকান kয় েনi িতিনi পরমাtা, িতিনi হে ন পরম 
bh। ei ডাsারটা eকিদন kয় হেয় যােব, ei িবিlংটা eকিদন kয় হেয় যােব, িহমালয়o eকিদন kয় হেয় যােব, পুেরা 
bhাNo eকিদন kয় হেয় bয্াক েহােল চেল যােব, তাi egেলা েকানটাi ঈ র নয়। যার েকান kয় হয় না িতিনi েসi। িকnt 
eটােক েতা আমরা জানেত পারব না, eখন িকভােব জানেত পারব ei িনেয়i গীতা শাst। ei akরেক বলেছন িনরিতশয়, মােন 
যার েথেক বড় আর েকu েনi। েসi েয পরম bh, যাঁর কথা বলা হল, িতিনi আবার pেতয্ক pাণীর শরীের বাস কেরন। রk, 
মাংস, মjা, হাড়, hদয় েযমন ভােব শরীেরর মেধয্ aবিsত পরম bh িকn েসi ভােব শরীেরর বাস কেরন না। আমােদর pায়i 
মেন হয় িতিন hদেয় েছাT আকাের েজয্ািতমর্য় rেপ আtা হেয় আেছন, েসi আtা আর পরমাtা eক। eখােন তাo বলা হে  না। 
িতিন িকভােব আেছন? ৈচতnsrেপ আেছন। েসiজn বারবার বলা হয় েয জীবাtা আর পরমাtা aেভদ। আমরা সব সময় মেন 
করিছ সমুd যিদ সি দানn সাগর হন তাহেল েসi সমুেdর eক েফাঁটা জল আমােদর শরীেরর মেধয্ আেছ। মুিk মােন ei eক 
েফাঁটা জল সমুেd িমেশ যাoয়া। আসেল তা নয়। িযিন শুd ৈচতn পরbh, িতিনi আমােদর মেধয্ িবরাজ কের আেছন। িকnt িতিন 
েবাকার মত ভাবেছন আিম ei শরীর, আিম ei মন, আমার ei dঃখ হে , আমার ei আনn হে , আিম েলকচার িদি , আিম 
েলকচার শুনিছ। মায়ার দrণ াn হেয় শুd ৈচতn জেড়র সােথ eকাt েবাধ করেছ, ei াn ধারণাটােক দূর করার জni শাst।    
 
 pেতয্ক েদেহ েয pতয্গাtা আেছন, pতয্গাtা মােন েভতের িযিন আেছন, eiটাi হে  sভাব। eখােন েবাঝা যায় েয 
গীতা পড়া আর তার aথর্ anধাবন করা কত কিঠন। প ম aধয্ােয় বলেছন – sভাবst pবতর্েত, েসখােন ei sভাব হে  pকৃিত। 
েসখােন বলা হেয়িছল েয pভু আর িবভু সমান, তাঁরা েয িকছু করেছন তা নয় – িযিন আtা িতিন িক কেরন? ন কতৃর্tং ন কমর্ািণ 
েলাকs সৃজিত pভুঃ, আtা িযিন িতিন আমার মেধয্ কতৃর্to সৃি  কেরন না, আমার কমর্o সৃি  কেরন না আবার – ন 
কমর্ফলসংেযাগং, কমর্ফেলর সৃি o কেরন না, িতিন িকছুi কেরন না। তাহেল েক করেছ? sভাবst pবতর্েত, sভাব হে  pকৃিত, জড় 
পদাথর্, েস িনেজর মত েখলা কের যাে । িকnt eখােন a ম aধয্ােয় বলেছন sভােবাহধয্াtমুচয্েত, তার মােন aধয্াt হেয় যাে  
sভাব। প ম aধয্ােয় sভাব বলেত pকৃিতেক েবাঝাে ন আবার a ম aধয্ােয় sভাব হে  জীবাtা, মােন েভতের আtা িযিন 
আেছন। eকটা জায়গায় sভাব হে  pকৃিত, আর an জায়গায় sভাব মােন ৈচতn। eকi শb an ভােব aথর্ করা হে । 
ভা কাররা সমাধান কের বলেছন eকটা জায়গায় বয্াকরেণর ei িনয়ম anসাের sভাব হেব কমর্ধারয় সমাস আেরকটা জায়গায় 
বয্করেণর িনয়েম তৎপুrষ সমাস হেব। eখন কমর্ধারয় সমাস আর ষি র তৎপুrষ সমাসেক eকi রকম মেন হেব।   
 
 eখােন বলেছন s s ভাবঃ, িনেজর েয িঠক িঠক ভাব, িনেজর েয pকৃত সার, আিম েযটা, েসটাi হে  aধয্াt। মাnষ 
িঠক িঠক িক? মাnষ হে  েসi পূণর্ bh, eiটাi তার sভাব। তাহেল bh িক? েযটা আেছ, যার েকান kয় হয় না। আর aধয্াt 
হ  sভাব, আমার েয pকৃত ভাব, বাsব সtা, েসiটাi িকnt পূণর্ bh। িকnt মেন হে  pতয্গাtা, েযন েভতের eকটা েফাঁটার মত 
আেছন। মূল কথা হল, আমার েভতের িযিন আtা িতিনi পূণর্ bh, eটােক বলার জn বলা হে  পূণর্ bেhর েয gণ বা পিরচয় 
েসটা হে  akর, আর aধয্াt েয তার েয পিরচয় েসটা হে  sভাব, s s ভাবঃ, আমার েয pকৃত aিst, েযটা সার েসটাi 
sভাব।  
 
 ei েয আtা, িযিন পূণর্ bh, িতিন ei শরীরেক আ য় কের েখলা করেছন। ei েয েবাতল eখােন, ei েবাতলেক 
আ য় কেরo েসi পূণর্ bhi েখলা করেছন। ঠাkর বলেছন, িতিন িক কেরন? নরলীলা, েদবলীলা, জগতলীলা সব িতিনi করেছন। 
pেতয্কিট েদহেক, pেতকিট বstেক আ য় কের েসi পূণর্ bhi েখলা করেছন। eকi সােথ aেনক িকছুেক আ য় কের েখলা 
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করেছন। আমার েkেt ei েদহেক আ য় কের িতিন েয েখলা করেছন েসটা হে  sভাব আর ei শরীের পূণর্ bেhর aবিsিত 
হে  aধয্াt।  
 
 ভূতভােবাdবকেরা িবসগর্ঃ কমর্সংিjতঃ, জগেত যা িকছুর uৎপিt হে , সব িকছু eকমাt েবেদর কমর্ dারা uৎপিt হে , 
েবেদর কমর্ মােন যj। eকমাt যj েথেকi যা িকছু আেছ সব uৎপn হে । ei ভাবটাi আমরা ততৃীয় aধয্ােয় েপেয়িছলাম, 
েযখােন বলা হেয়িছল anাdবিn ভূতািন পজর্nাদnসmবঃ। যjাdবিত পজর্n যjঃ কমর্সমুdবঃ।। কমর্ bেhাdবং িবিd 
bhাkরসমুdবm । তsাৎ সবর্গতং bh িনতয্ং যেj pিতি তm ।। যা িকছু আেছ সব যেj pিতি ত। কারণ, ei যত ভূত বা pাণী 
আেছ সবার aেnর dারা শরীর ৈতরী হে , বৃি  েথেক aেnর জn হে , যj েথেক েমেঘর জn হে , কারণ পজর্n েদবতা িযিন, 
ind ei যj dারা তু  হন, ei যj আবার কমর্ dারাi সmব হে । eখােন p  হে  কমর্টা িক। বলেছন েয িজিনেষর dারা পুেরা 
সৃি টা চলেছ, যত pাণী আেছ সমs pাণীর েযখান েথেক সৃি  সmব হে , েসটা আবার িকভােব সmব হে ? যj dারাi eকমাt 
সmব হে । eখন যেj েয আhিত েদoয়া হে , ei আhিত েদoয়ার সময় েয হিবঃ aিgেত ছাড়া হে  eটােকi বলা হে  কমর্। 
িবসগর্ঃ, মােন ছাড়া, িবসজর্ন েদoয়া, o ঁ নেমা ভগবেত ীরামকৃ ায় sাহাঃ, ei sাহা বেল েয ছাড়া হে  eটােক বলা হে  কমর্। 
ei েয যj করা হে , েযখান েথেক সব সৃি  pিkয়া চলেছ, ei যেjর বাiের যত কমর্ সবi কমর্বnেনর েহতু। তৃতীয় aধয্ােয় 
ভগবান বেলিছেলন – যjাথর্াৎ কমর্েণাহnt েলাকহয়ং কমর্বnনঃ। ei যj যখন করা হে  তখন ভূতভােবাdবকেরা, সমs ভূত 
ভােবর udব করা হে । তাi যj যিদ নাশ হেয় যায় তাহেল িকnt সব িকছু sb হেয় িবনােশর িদেক চেল যােব। মাnষ ধমর্pাণ 
েকান িদনi িছল না, আমরা বিল বেট আেগকার মাnষরা ধমর্pাণ িছেলন, আসেল িকছুi িছল না। রাবণ, কংস, dেযর্াধন িচরকালi 
সমােজ িছল, eখনo আেছ ভিব েতo থাকেব। বদেলাক, বদমাiস েলাক িচরকালi িছল। িকnt পাশাপািশ ধিরtীর বুেক যুেগ যুেগ 
সn মহাtারo aেনক জn িনেয়েছন। তাঁরা যখন ভগবােনর কােছ জগেতর জn pাথর্না কেরন তখন েসটাi যj হেয় যায়, তােদর 
েসi pাথর্নােতi বৃি  েনেম আেস। eর aথর্ হে , যj করেল যা ফল হয়, সাধু মহাtােদর শুভ i ােত eকi িজিনষ হয়। eটা 
আমােদর eকটা ভাব o ধারণা। 
 
 তাহেল পুেরাটা িক দাঁড়াল – bh হে ন িযিন akর, aধয্াt হে  িযিন আমার মেধয্ শুd ৈচতn, ei শুd ৈচতn আর 
পরম bh eক। কমর্ হে , যj যখন করা হয় তখন aিgেত েয আhিতটা ঢালা হে , ei ঢালাটা হে  কমর্, eর বাiের েকানটাi 
কেমর্র মেধয্ পেড় না। তার মােন, আিম যিদ যjািদ না কির তাহেল িকnt আিম কমর্ করিছ না। সব েথেক u  sেরর কমর্ িক? 
bhাপর্ণং bhর্ হিবb র্hােgৗ bhণা hতm  - eমন িক আমরা েয খাoয়া-দাoয়া করিছ েসটাo যােত bh ভাব িনেয় যj rেপ করা 
যায়। তখন খাoয়াটাo যjকমর্ হেয় যােব। eরপর বািক pে র utর েদoয়া হে  –  
 

aিধভতূং kেরা ভাবঃ পrুষ ািধৈদবতm । aিধযেjাহহেমবাt েদেহ েদহভৃতাং বর।।৪।। 

 aিধভতূং kেরা ভাবঃ – ei শরীেরর যা িকছু পিরবতর্নশীল েসটা হে  aিধভূত। ei শরীেরর যা িকছু আেছ, মাংস, 
মjা, রk সব পিরবতর্নশীল, েখেল পু  হয়, না েখেল সব িনেsজ dবর্ল হেয় kয় হেয় যােব। পুrষঃ চ aিধৈদবতm , পুrষ হে ন 
িযিন ৈচতn, আtা rেপ, পরম bh rেপ আেছন িতিনi আবার aিধৈদব হেয় আেছন। aৈধদেবর ধারণা আমােদর শােst বারবার 
আসেব, aিধৈদেবর ধারণাটার pচN তাৎপযর্ আেছ, ভােলা কের না বুঝেল শােstর anাn িজিনষ gেলা েবাঝা যায় না। 
 
 আমােদর যত iিndয় আেছ eর pেতয্কিট হে  জড় পদাথর্। তাহেল iিndয় কাজ করেব িক কের? তখন বলেছন, 
pেতয্কিট iিndেয়র েপছেন eকজন ৈচতn সtা আেছ েসiজn iিndয়gেলা কাজ কের। েসi ৈচতn সtাটা েক? িতিন হে ন 
eকজন েদবতা। pেতয্কিট iিndেয়র eকজন কের েদবতা আেছন। েযমন ei েচাখ, েচাখ হে  েতজ তnাtা িদেয় ৈতরী, েতেজর 
আিধপুrষ হেলন সূযর্, তাi েচাখ iিndেয়র েয েদবতা িতিন হে ন সূযর্। আমরা আকােশ েয সূযর্ েদখিছ েসi সূযর্ নয়, সূযর্ eকজন 
েদবতা, েসi সযূর্ েদবতা আবার আমােদর iিndেয় বাস কেরন eকজন েদবতা িহেসেব। ei েদবতােক বলা হয় aিধৈদব, aিধৈদব 
আেছন বেল েচাখ iিndয় কাজ করেছ, তা নাহেল েচাখ েকান কাজ করেত পারেব না। িঠক েসi রকম িজhা হে  রস তnাtার, 
আর বrণ হে ন জেলর েদবতা, জেলর সার হে  রস, তাi িজhার aিধৈদব হে ন বrণ। নািসকার েদবতা হে  aি নী, চেমর্র 
েদবতা বায়,ু বায়ু হে ন sশর্ িkয়ার সে  যুk, কেণর্র েদবতা হে  িদক্ , িদক্  হে  িদশা, িদশা আবার আকােশর সে  সংযুk। 
ei রকম মেনর েদবতা হে ন চndমা, যােদর মিsে  েগালমাল আেছ তােদর iংরাজীেত বলা হয় লুনািটক, ei লুনািস শb চাঁদ 
েথেক eেসেছ। মেনর েদবতা যিদ dবর্ল থােক িকংবা r  থােকন, পুিণর্মা aমাবsােত পাগলgেলার পাগলািমটা বাড়াবািড়র পযর্ােয় 
চেল যায়।  
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 িকnt আসল aিধৈদব েক? আসল aিধৈদব হে ন েসi ৈচতn সtা, পুrষ। েসi পুrষ িযিন িতিনi indািদ েদবতা rেপ 
েদবতােদর dারা iিndেয়র কাজ করাে ন। eর পেরর p  হে  aিধযj েক? বলেছন aিধযেjাহহেমবাt েদেহ েদহভতৃাং বর, 
আমােদর েবেদ eকটা মnt আেছ যjৈব িব ঃু, ভগবান িব ু িতিন যj। ei িব ু িকnt আমােদর সাkাৎ নারায়ণ িব ু নন, িব ু 
eকজন েদবতা। িকnt পের েবেদর িব ু েদবতা সাkাৎ ভগবান নারায়েণর সে  eক কের েদoয়া হেয়েছ। িকnt েবেদর সময় িব  ু
eকজন সাধারণ েদবতা, মােন indািদ েদবতােদর েথেকo েছাট। ei িব ু েদবতােকi পের oনারা মহৎ কের ভগবান িব ু বািনেয় 
িদেলন। েযমন আlা, আlা মহmেদর সময় িছেলন সাধারণ েদবতা, পের আlাi হেয় েগেলন মহৎ। যjৈব িব ুর ei িব ু িকnt 
ভগবান নারায়ণ নন, iিন eখন eকজন েদবতা। যাi েহাক, বলেছন িব ুi হে ন যj, ei শরীের যা িকছু হে  সবটাi যj 
rেপ চলেছ, কারণ আধয্ািtক পুrেষর কােছ সবটাi যj। eখন বাiেরর জগেতর েয যj েসটা হে ন িব ু িকnt েভতেরর যjটা 
েক? ভগবান বলেছন – aিধযেjাহহেমবাt, আিমi েসi যj। aিধযj হে ন সব যেjর aিধ াতা, িযিন আেছন বেল ei যj 
হে । িব ু েদবতা যিদ নাii থােকন তাহেল আর যj হেবi না, শুধু িব ু েদবতা থাকেলi েয যj হেব তা নয়, বলা হে  যjৈব 
িব ঃু, িব iু যj। ei শরীেরর েয যj চলেছ েসi যেjর aিধ াতা হে ন সাkাৎ ীকৃ , মােন সাkাৎ ভগবান।   
 
 আমরা ছয়িট pে র utর েপেয় েগলাম। bh হে ন akর, aধয্াt হে ন আtা, কমর্ হে  যেj যখন আhিতটা ছাড়া 
হে , ei ছাড়াটা হে  কমর্, শরীের যা িকছু পদাথর্ আেছ েসটা হল aিধভূত, iিndয়gিলর িযিন aিধ ািt েদবতা িতিন হে  
aিধৈদব। eখােন শরীেরর aিধৈদব েক? েসi শুd ৈচতn, িযিন পুrষ, anযর্ািম, ছয় হে  aিধযj, শরীরrপী যেjর িযিন মািলক 
িতিন হেল aিধযj, তাহেল ei যেjর aিধ াতা েক? ভগবান িব ।ু গীতা হল মহাভারেতর anগর্ত, মহাভারেতর সময় ei 
শbgেলা, akর, aধয্াt, aিধভূত iতয্ািদ শbgেলা খুব pচিলত িছল, িকnt aথর্ aেনেকi জানেতন না, তাi ei ধরেণর p  
হoয়া খুব sাভািবক। িকnt বতর্মান যুেগ ei শbgেলার আেগর মত pাসি কতা েনi। pাসি কতা ei aেথর্ আেছ েয, eখােন যা 
যা িজেjস করা হে  ei p  gেলা eখনo েথেক েগেছ, আমার শরীেরর মেধয্ ৈচতnটা িক, কাজ আর aকাজ িক, শরীর আর 
আtােত িক তফাৎ, আমােদর iিndয় gেলা িকভােব কাজ কের, আর েশেষ ei শরীেরর সিতয্কােরর েকান মািলক আেছন িকনা। 
eiসব p  িচরকালi থাকেব, িকnt শbgেলা eখন আর েসiভােব বয্বhত হয় না। ei শbgেলা ৈবিদক যুেগর, আর মহাভারত 
হে  েবদ o েবদ পরবিতর্ যুেগর সিnkণ, েবদ েথেক িববিতর্ত হেয় বতর্মান যুেগর িদেক eেগাে ।  eরপর সpম pে র utর 
িদে ন  - 
 

anকােল চ মােমব sরণমkু ব্া কেলবরm । যঃ pয়ািত স মdাবং যািত নাsয্t সংশয়ঃ।।৫।। 

 aজুর্েনর p  িছল, মতৃযু্কােল িজেতিndয় েযািগরা িকভােব আপনােক লাভ কের? ভগবান বলেছন – anকােল চ মােমব 
sরণমুk ব্া কেলবরm  - মৃতযু্র সময় েয আমার sরণ মনন o ধয্ান করেত করেত েদহতয্াগ কের, েস মdাবং যািত, েস আমারi ভাব 
েপেয় যায়। নাsয্t সংশয়ঃ, ei বয্াপাের তিুম েকান সংশয় কেরা না। eখােন বলেছ স মdাবং, আমার ভাব। ীকৃে র ভাব মােন 
ভগবােনর ভাব। ভগবােনর ভাবটা িক? শুd ৈচতn srপ। eখােন শ রাচাযর্ বলেছন – মdাবং ৈব বm , িব রু পরম তtt েপেয় 
যায়। eখন পরম তttটা িক? যারা শাstািদ aধয্য়ণ কেরেছন, grমেুখ শাst কথা শুেনেছন তাঁেদর না হয় পরম তtt সmেn eকটা 
ধারণা আেছ। িকnt সাধারণ েলােকেদর িতিন পরম তtt লাভ কেরন বলেল িক বুঝেব। তাi বলা হয় িব ুেলাক আেছ, ৈবkেN আেছ, 
েসi িব েুলােক ভগবান িব ু লkীর সে  বাস কেরন। তাঁর dারপাল হে  জয় িবজয়। যারা কৃ  ভk তারা oখােন যায়, েসখােন 
শুধু sখ আর sখ, আর েভােগর কত aফুরn সামgী। গীতায় েকাথাo িকnt ei ধরেণর কথা বলা হে  না। গীতা বলেছ – েস 
আমার পরম তtt েপেয় যায়, আমার ভাব েপেয় যায়। eখন ঠাkেরর েকান ভেkর যখন শরীর চেল যায় তখন েযমন বলা হয় িতিন 
পরমধাম ীরামকৃ েলােক চেল েগেলন। আসেল তা নয়, ীরামকৃে র ভাবটােক pাp হেয় যাে ন। িঠক েতমিন িশবেলােক যােবন, 
মােন িশেবর ভাব েপেয় যাে ন। যখনi েকu িব ুর ভাব েপেয় েগেল, তারপর তার আর পাoয়ার িকছু থাকল না, মােন তাঁর মুিk 
হেয় েগল। eiটাi হে  সpম pে র utর। যিদ তুিম মতৃুয্র সময় আমার aথর্াৎ ীকৃে র িচnন করেত পার তাহেলi তুিম মdাবং, 
আমার ভাব েপেয় যােব। েসiজn eখনo বেল মরার সময় হিরনাম কের যাo, যিদ তার কােন eকটু হিরনাম যায় ei আশায়, যিদ 
েসi সময় an িচnা না কের হিরর কথা মেন পেড় যায়। গীতা বলেছ মতৃযু্ কােল তিুম ভগবােনর নাম কর, মােন তাঁর কথা িচnা 
কর। েক িচnা করেব? েয মারা যাে  তােক করেত হেব। িকnt েস েতা কের না, তার বািড়র েলােকরা, আর না হয় বnু বাnবরা 
কের। eেত িকছুi হয় না। আমরা ভািব মৃতুয্র সময় iিndয় gেলা যখন েছেড় িদেত থােক তখন ei হিরনাম কােন িগেয় তার মেন 
eকটা িকছু হয়েতা ছাপ পেড়, তখন হয়েতা িকছু কাজ কের। eেত আমরা শািn পাi, আর আমরা eকজন মৃতযু্ পথযাtীর কােন 
হিরনাম িদেয় দায়ীt পালন করিছ। আমােদর আবার eo বলা হয় েয, সারা জীবন যিদ তিুম ভগবােনর কথা নাi ভাব মরার সময় 
যতi হিরনাম করা েহাক না েকন ভগবােনর কথা িকছুেতi মেন আসেব না। কারণ মতৃযু্র সময় সবার আেগ iিndয় gেলা asিমত 
হেয় যায়, মিs  আর মন যিদo বা তখন কাজ কের, িকnt iিndয় gেলা আর কাজ কের না। eখন সবাi হিরনাম করেছ, েসi 
হিরনামেতা তার কােন যাে i না। তখন মিs  আর মন িক করেব? েয েভাগী মাnষ তার েভােগর কথাi মেন আসেব। 
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 আমার আপনার জn গীতা িক বলেছ? ঈ ের েজা েসা কের আেগ ভিk লাভ কর। pথেমi যিদ eটা িক oটা িক p  
িনেয় সংশয় েমটােত যাo তাহেল েতামার আর ভিk লাভ হেব না, p  আর সংশেয়র মেধয্ ঘুরপাক েখেত েখেত eক সময় েদখেব 
মতৃযু্র ঘন্টা েবেজ েগেছ। ঠাkর বলেছন জীবেনর uেd  হে  ঈ েরর jান, ভিkর ঐ যর্ লাভ করা। েতামার মুিk আেছ িক েনi 
ei বয্াপাের তুিম িক বুঝেব। তুিম েতা জnাnেরi িব াস করেত পারছ না, যতkণ জnাnরেক েচােখ না েদখছ ততkণ তুিম িক 
কের িব াস করেব। কারণ egেলা েতামার সব েশানা কথা। েয জnাnরেকi বুঝেত পারেছ না, েস মুিk আেছ িক েনi িক কের 
িব াস করেব। েসiজn বলেছন, আেগ jান, ভিkর ঐ যর্ aজর্ন কর, ঐ যর্ মােন িবরাট সmিt। ঈ েরর pিত eমন jান aজর্ন 
করেত হেব েয জাগিতক jােনর েযটা aতয্n drহ েসটাo সহজ হেয় যােব, আর ঈ েরর pিত eমন ভােলাবাসা হেব েয তােত 
জাগিতক sখ সmদ সব িকছু ঢাকা পেড় যােব। মাnষ সারা জীবন ধের aেনক িকছু aজর্ন কের আশা কের েশষ জীবেন ঐ aিজর্ত 
িজিনষi তােক সাহাযয্ করেব। েয pচুর টাকা পয়সা েরাজগার কেরেছ েস ভাবেছ েশষ জীবেন ei aিজর্ত aথর্i আমােক িনরাপtা 
েদেব। েয পিরবার বnু বাnবেদর িনেয় চেলেছ, aেনক সnান নািতপুিত, বnু বাnব জুিটেয়েছ েস আশা কের eরাi আমার েশষ 
জীবেন সাহােযয্র হাত বািড়েয় েদেব। িকnt েয সারা জীবন ধের ভগবােনর jান, ভিk, ঐ যর্েক aবলmন কের চেলেছ, েশষ বয়েস 
তােক েক রkা কের? ei jান ভিkর ঐ যর্i তােক রkা কের। তাi বেল মতৃযু্র সময় েস িক ক  পােব না? খুব পােব। যার টাকা 
পয়সা আেছ েস িক মতৃযু্র সময় ক  পায় না, যার বu বা া, নািতপুিত বnু বাnব aেনক আেছ েস িক ক  পায় না? েসo খুব ক  
পায়। eকটা aবsার পর েকu কাrর ক  ভাগ কের িনেত পাের না। আমার যখন শরীর খারাপ কের তখন ডাkার ভােলা ভােলা 
দামী oষুধ িদেয় িচিকৎসা করেত পাের িকnt আমার েয ক  েসটা আমােকi সh করেত হেব। টাকা আমার যতi থাkক আর েসi 
টাকা িদেয় েসরা ডাkার, েসরা নািসর্ংেহাম সব করা েযেত পাের, িকnt ক টা েকu িনেয় িনেত পারেব না।  
 
 কথামৃেত ঠাkর েকাথাo জnাnর, মিুkর কথা িনেয় েবিশ আেলাচনা করেছন না, eমনিক জnাnর pস  uঠেল িতিন 
eিড়েয় িগেয় an pস  িনেয় আসেছন, পাপপূেণয্র pস  eিড়েয় যাে ন। ঠাkর সমs িকছুেক eক কের শুধু eকটা জায়গােত 
আমােদর দিৃ  আকষর্ণ করেছন, তা হে  েতামার ei জীবন, আর jান ভিkর ঐ যর্। বলেছন মানব জীবেনর uেd  হে  ঈ র 
দশর্ন। ei জীবেনi তুিম jান ভিkর ঐ যর্ aজর্ন কর, তার মােন িতিন জীবnুিkর কথা বলেত চাiেছন। ঠাkর েকাথাo বলেছন 
না েয তিুম মতৃযু্র পর মুিk লােভর েচ া কর। েতামােক যা যা করার ei জীবেন ekিুণ করেত হেব। প ম aধয্ােয় আমরা 
েদেখিছ ভগবান ীকৃ o ei কথাi বলেছন – iৈহব ৈতিজর্তঃ সেগর্া েযষাং সােময্ িsতং মনঃ, আমােদর পুনজর্n আেছ িকনা েসটাi 
জািননা, শােstর মাধয্েমi শুধু জানিছ, িকnt েতামার ei জnটা সামেন আেছ eiটােতা মানছ, ei জেni তুিম jান ভিkর ঐ যর্ 
লাভ কের মিুkর েচ া কর। েসiজn eটা oটার িদেক েবিশ মনেক েযেত িদেত েনi, ei pে র utর না েপেল আিম শাn হেত 
পারিছ না, ei ধরেণর মেনাভাবেক তয্াগ কের আেগ ঈ েরর িদেক মনটােক িনেয় যাo। যারা শুধু শাst চচর্া করেত বয্s egেলা 
তােদর মাথা বয্াথার কারণ হেত পাের, শাst চচর্ােতা েতামার জীবেনর uেd  নয়, শাst িক বলেছ েজেন িনেয় eবার ঝাঁিপেয় পেড় 
jান, ভিk, ঐ যর্ লােভর জn।  
 

 ৫i েসpmর ২০১০ 

  a ম aধয্ায় aজুর্েনর সাতিট p  িনেয় শুr হেয়েছ। ei সাতিট pে র pাসি কতা ভগবান সpম aধয্ায়েতi িনেয় 
eেসিছেলন। েয মাnষ জn-মতৃযু্ সংসার চk েথেক েবেরােত চাiেছ, তােক আেগ কেয়কটা িজিনষ বুেঝ িনেত হেব, ei িজিনষ 
gেলা যখন বুেঝ েনেব তখন েস িঠক জায়গায় িনেজর দিৃ টােক িনেয় যােব। না বুেঝ িনেল aেনক াn িজিনেষ মাnেষর মনটা চেল 
িগেয় তার মেধয্ সংশয় ৈতরী কের েদেব, তখন েস আর সাধনার পেথ েসi ভােব agসর হেত পারেবনা। াn িজিনষ েথেক 
মনটােক সিরেয় িনেয় িঠক জায়গায় মনটােক লাগােনার জn ei িজিনষ gেলা আেগ েজেন িনেত হয়। eকটা জায়গায় মন লাগােত 
েগেল আমােক আেগ জানেত হেব আিম েকাথায় আমার মনটােক লাগাব। a ম aধয্ােয় েকাথা েথেক মনটােক সরােত হেব েসটা 
বলেব না, আমার মনটােক েকাথায় লাগােত হেব েসi কথাi বলেবন। জগেতর েয srপ, কাম, েkাধ, েলাভ, েমাহ egেলা িনেয় 
আেলাচনা করা হেব না। িকnt েকাথায় মন িদেত হেব আর েসখােন মন িদেল িক হেব, ei িজিনষ gেলােক িনেয়i আেলাচনা 
চলেছ।  
 
 েসi আেলাচনা করেত িগেয় বলেছন, আমােদর ei েয শরীর মন iিndয়, মাnষ েয েবেঁচ থােক, তাঁর েয জীবন eটা হে  
িদবয্। যার জn তার েভতের িযিন anযর্ামী আেছন, িতিন হে ন ভগবান িনেজi। িকnt ei শরীেরর যা িকছু আেছ eর সবটাi জড় 
পদাথর্, eটােক বলা হে  aিধভূত। সব বেল বলেছন যা িকছু কাজ হেব েসটা হে  যj আhিত, যেj েয আhিত হয় েসটাi হে  
eকমাt কমর্ আর বািক সব aকমর্। মলূ বkবয্ হল, েয িজিনষটােক যj িহসােব করা হে  েসটাi eকমাt কমর্ বািক সব বnন 
সৃি  কের। েশষ p  িছল, মৃতযু্কােল েযাগী আপনােক িকভােব জােন। eখােন িকnt জীবnুিkর কথা বলা হে  না। জীবnুিkর কথা 
িকছু িকছু প ম aধয্ােয় করা হেয় েগেছ। a ম aধয্ােয় বলা হে  যার জীবnুিk হয়িন, েস মৃতুয্কােল আপনােক িকভােব জানেত 
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পারেব। তখন ভগবান বেলিছেলন – anকােল চ মােমব sরNুkব্া কেলবরm , aথর্াৎ মতৃযু্র সময় আমােক sরণ কের, আমােক িচnন 
করেত করেত যিদ েস তার েদহেক তয্াগ কের েদয় তাহেল েস িক হয়? স মdাবং, েস আমার ভাবেক pাp কের। শুধু আমার িচnা 
কেরi েয ei রকম হে  তা নয়, মৃতযু্ কােল তুিম যা িচnা করেব মতৃযু্র পের তুিম তাi হেব। মৃতুয্র সময় যিদ ীকৃ েক িচnা 
কের তাহেল েস কৃ  ভাব পায়, শুধু তাi নয় – 
 

যং যং বািপ sরn ভাবং তয্জতয্েn কেলবরm । তং তেমৈবিত েকৗেnয় সদা তdাবভািবতঃ।।৬।। 

 েয ভাবেক মাথায় েরেখ েস শরীর তয্াগ কের, িঠক েসi ভাবটােকi েস pাp কের, তং তেমৈবিত েকৗেnয় সদা 
তdাবভািবতঃ। eখন আমােদর p  হেত পাের েয, মরার সময় বাবা েছেলর িচnা করেছ, eখন বাবা মরার পর েছেলেক িক pাp 
হেব? না, তা হেব না। eখােন বলা হে  েয ভাব, আমােদর আধয্ািtক জীবেন grt হে  ভােবর। তার মােন, িবষয় িচnা করেত 
করেত েস যিদ মারা যায় তাহেল িকnt েস ঐ িবষয়েতi িগেয় জn েনেব। আধয্ািtক িচnন করেত করেত যিদ মারা যায় তাহেল 
তার আধয্ািtক ভােব িগেয় জn েনেব। আমরা মেন কির মতৃযু্র সময় েয িচnা িনেয় মরেব েস তাi হেব, িকnt তা হে  না, েয 
িচnাটা করেছ তার ভাবটা পােব। ei তেttর uপর আধািরত আমােদর িবখয্াত কািহনী হে  জড়ভরেতর কািহনী। রাজা জড়ভরত 
েশষ বয়েস সnয্াস িনেয় জ েল তপsা করেছন। eকিদন eকটা বাঘ হিরণেক আkমণ কেরেছ, হিরণটা পালােত িগেয় eকটা বা া 
pসব কেরi মারা যায়। রাজা জড়ভরত হিরেণর বা াটােক তুেল িনেয় eেসেছন। eবার িতিন হিরেণর বা াটােকi েসবা যtািদ কের 
বড় কের তুলেছন। বা াটােক েসবা করেত করেত তার pিত রাজার pচN েsহ ভােলাবাসা জেn েগেছ। রাজার যখন মৃতযু্র সময় 
eেসেছ, তখন হিরণটা রাজার মৃতুয্ শযয্ার পােশi দাঁিড়েয় আেছ। রাজা েদখেছন হিরেণর েচাখ িদেয় জল গিড়েয় পড়েছ। রাজা 
জড়ভরত সারা জীবন eমন কেঠার তপsা কের eেসেছন িকnt মৃতযু্র সময় ei হিরেণর িদেক তািকেয় থাকেত থাকেত মৃতযু্র সময় 
তাঁর হিরেণর িচnাi eেস েগল। কািহনীেত বলা হে  রাজা জড়ভরত মৃতযু্র পর হিরণ হেয় জnােলন। হিরণ হেয় জেn তার ভাব 
যাi েহাক না েকন, তাঁর jান িকnt চেল যােব না। রাজার ঐ jানটkু েথেক েগল েয আিম তপsায় িছলাম। egেলা সবi 
আখয্ািয়কা, eকটা ভাব, eকটা িবচার ধারােক ss  করার জn ei আখয্ািয়কা gেলােক রাখা হয়। eখােন েকu p  করেত পাের 
েয, রাজা জড়ভরত মারা যাoয়ার পর েয হিরণ হল িকnt তার মাঝখােন িতিন কতিদন sেগর্ িছেলন বা নরেক িছেলন। কারণ কেমর্র 
েয ফল েসটা কাটেব sেগর্ বা নরেক, েসi ফলটা েকাথায় কাটল। 
 
 eসব িকছুi নয়, eখােন মলূ বkবয্ হে  ভাব, যা ভাব মৃতযু্র সময় uদয় হেব েসi ভাব anসােরi তার পেরর জn 
িনধর্ািরত হেব। আিম যিদ sেগর্র িচnা করেত করেত মির তাহেল হয়েতা sেগর্র apরা হেয় জnাব, যিদ an িকছুর িচnা করেত 
করেত মির an িকছু হেয় জnাব। iদািনং কােল সবাi বািড়েত kkর েবড়াল পুষেছ, িনেজর বা ার েথেক eেদর যt েবিশ। 
মরেল eরাi আবার kkর েবড়াল হেয় জnােব। jানটা িকnt যােব না। যত েবড়াল kkর আেছ সব কটা েবড়াল kkর েযািন েথেক 
eেসেছ তা নয়, eর মেধয্ aেনেকi আেছন যারা সাধক িছেলন, েকান কারেণ েফঁেস িগেয় kkর েবড়াল হেয় জn িনেত হেয়েছ। 
eরা মৃতযু্র পর আবার পশু েযািন েথেক u  েযািনেত িগেয় জn েনেব। 
 
 a ম aধয্ােয় যা িকছু আেলাচনা করা হে  সাধারণ মাnষেক িনেয় েকান কথা বলা হে  না, যারা সাধক তােদর কথাi 
বলা হে । ei aধয্ায় eকমাt আেলাচনা করা হে  সাধক আর সাধেকর গিতেক িনেয়। a ম aধয্ােয় ধেরi েনoয়া হেয়েছ েয 
eখােন সাধক eকজন েদবতা বা তার eকজন iে র pিত সmূণর্ rেপ eকিন  হেয় আেছ। িযিন িশবভk, eখােন ধেরi েনoয়া 
হেয়েছ েয েস মরার সময় িশেবর িচnা কেরi মারা যাে । েয গেণেশর ভk েস গেণেশর িচnা করেছ। আমরা সাধারণত বিল েয 
েস িবষয় িচnা কের মারা েগল, eখােন তা নয়, eখােন আেরকটু uপের। পুেরাপিুর সাধকেদর কথাi eখােন বলা হে । eখন েয 
sেগর্র েদবতােদর িচnা কের কের মারা যাে  েস মৃতুয্র পর indািদ েদবতােদর ভাব পােব, তারপর আবার েসখান েথেক eেগােত 
থাকেব। আবার েয ীকৃে র িচnা কের কের মারা যাে  েস ীকৃে র ভাব পােব – সদা তdাবভািবতঃ। eখােন মূল বkবয্ হে  
আিম সারা জীবন েয েদবতার ভজনা কেরিছ, মৃতযু্র সময় েসi েদবতার িচnাi িকnt আমার মাথায় আসেব, an েদবতা বা iে র 
িচnা আসেব না। েয সারা জীবন িশেবর পূজা কের eেসেছ, িশবেক ভিk কের eেসেছ, িশেবর িচnা কের eেসেছ, eটা আিম 
কখনi বলেত পারব না েয মরার সময় হঠাৎ কের েস িব রু িচnা করেত শুr কের েদেব। eটা হল eকটা িদক, িdতীয় েযটা েসটা 
আরo grtপূণর্, eটাo ধেরi েনoয়া হে  েয, িযিন সারাটা জীবন eকিন  ভােব িশেবর িচnাi কের েগেছন, মরার সময় হঠাৎ 
িতিন িবষয় িচnা করেবন না। eটা ধেরi েনoয়া হে  েয ei রকম eকিন  িশবভk মরার সময় হঠাৎ িশেবর িচnা েছেড় িদেয় 
তার বu বা া, সmিtর কথা িচnা করেব না। ei ধরেণর েলাকেদর কথা eখােন বলাi হে  না, ei ধরেণর চিরেtর েলােকেদর 
কথা গীতা আেলাচনােতi আনেছ না। গীতা ধেরi িনে  েয আপিন eকজন সাধক, আর আপিন সাধনা করেছন। eর আেগ িdতীয় 
aধয্ােয় di ধরেণর সাধেকর কথা বলা হেয়িছল, eক, িযিন িন াম কমর্ করেছন, আর di, িযিন jান সাধন করেছন, কমর্েযাগী 
আর সাংখয্েযাগী। eখন যারা সাংখয্েযাগী বা কমর্েযাগী eনারা িন য়i েকান না েকান েদবতা বা iে র আরাধনা করেছ, আমরা 
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েযমন ীরামকৃে র আরাধনা করিছ। eর আেগ আমােক িচnা করেত হেব েকাn  েদবতার ভাব আমার ভােলা লােগ, আমােদর েযমন 
ীরামকৃে র ভাব ভােলা লােগ। আবার an কাrর িশেবর বা কালীর বা কৃে র ভাব ভােলা লােগ। তখন ঐ ভাবটােক ধের সারাটা 

জীবন সাধনা চািলেয় েযেত হেব। েশষ বয়েস যখন চেল আসিছ তখনo ঐ ভাবটােকi িচnন কের যাি , তারপর যখন মৃতযু্র সময় 
eেস েগল, তখন eiটাi হেব সদা তdাবভািবতঃ, আিম েসi ভাবটােক িচnা করেত করেতi েশষ িনঃ াসটা েছেড় েদব। েসiজn 
ভগবান বলেছন, যখন ei রকমi িনয়ম, িনয়মটা হে  েয ীকৃে র িচnা কের eেসেছ সারা জীবন েস মতৃযু্র সময় ীকৃ রi িচnা 
আসেব আর েস ীকৃ েকi পােব, তাi aজুর্নেক ভগবান বলেছন –  

 
তsাৎ সেবর্ষ ুকােলষু মামnsর যধুয্ চ। মযয্িপর্তমেনাবিুdমর্ােমৈব sসংশয়m ।।৭।। 

 eখােন aজুর্েনর মলূ সমsা হে , aজুর্ন যুd করেত চাiেছ না, আমার পাপ হেব, আমার ei হেব েসi হেব, হাজার 
রকেমর কথা বেলিছল। িকnt িনয়ম হে  সারাটা জীবন তিুম যা িচnা করেব, েয েদবতার িচnা করেব মতৃযু্র সময় েতামার িঠক েসi 
িচnাটাi আসেব, আর মরার সময় ঐ েয িচnাটা করেত করেত মরেব তুিম তারi ভাব পােব, ei িনয়মটা যখন বাধয্তামলূক হেয় 
আেছ, তাহেল তিুম যুdেক িনেয় eত dি nা করছ েকন, যুd করার সময় তুিম আমােক মেন েরেখi যুd করেব, যুd করেত করেত 
যিদ মর তাহেল তুিম আমার ভাবটাi েপেয় যােব। ভগবান তাi বলেছন, তsাৎ, েসiজn, সেবর্ষু কােলষু, সব সময়, মাm , আমােক 
ansর, sরণ কের, যুধয্ চ, যুd করেত থাক। eখােন যুধয্ চ বলেত েজহাদীরা কথায় কথায় েবামা েমের যাে  েসi রকম করেত 
বলেছন না, আচাযর্ বলেছন – sধমর্ং kr। যুধয্ চ বলেত শুধু যুd করার কথাi বলা হে  না, মা েযমন রাnা কেরন, িবছানা 
পির ার কেরন, কাপড় কাচেছন, ঝাঁটা িদে ন, eখােন ei সব কাজেকi ধরা হে । যখনi যা কাজ করেব মামnsর যুধয্ চ, 
আমােক sরণ কের কাজ করেব, যুd বলেত sধেমর্র কথা বলা হে , যুধয্ চ েক eকটা শb rেপ সব কমর্েকi েবাঝান হে , িনেজ 
যা িকছু কমর্ করেছ। তাহেল িক ীকৃ েক sরণ কের চুির চামাির করা যােব? আদেপi করা যােব না। েকন করা যােব না? কারণ 
চুির চামাির করাটা sধেমর্র মেধয্ পড়েছ না, েযটা sধেমর্র মেধয্ পেড় না, েসi ধরেণর েকান িকছুi ei আেলাচনার মেধয্ আসেব 
না। েযটা আমার ধমর্, েয ধমর্াnসাের আিম ei শরীের জn িনেয়িছ, েসi ধমর্াnসাের েয কমর্gেলা আসেব েসi কেমর্র কথাi eখােন 
বলা হে , আর আমার িযিন i , েয েদবতােক আমার ভােলা লাগেছ েসi i  বা েদবতার ভােব ভািবত হেয় ei কমর্gেলা করেত 
হেব।  
 
 eখােন ভগবান বলেছন সেবর্ষু কােলষু, আমরা মেন কির সকােল uেঠ eকশ আটবার জপ করব, eকটু পূেজা করব, মুেখ 
eকটু গ াজল েছটাব, আর আটেক pসাদ খাব তােতi আমােদর সব িকছু হেয় যােব। ভগবান বলেছন eেত িকছুi হেব না, কারণ 
িতিন বলেছন সেবর্ষু কােলষু। তেব hাঁ, িকছু না করার েথেক eটুk করাo ভােলা। যিদ েকu ঈ ের ভিk চায়, যিদ েকu ei 
জীবেন মুিk েপেত চায় তাহেল সেবর্ষু কােলষু, সারাটা জীবন, চিbশ ঘন্টা মামnsর, আমােক sরণ কের sধমর্ পালন কর। আর িক 
বলেছন? 
 
  মিয়, আমােত, aিপর্ত-মনঃ-বুিd, মন বুিd aপর্ণ করেল, মাm  e িস, তুিম আমােকi পােব eেত েকান সংশেয়র aবকাশ 
েনi। eতkণ ভগবান েযটা বলেলন, যার তুিম িচnা করেব তুিম েসখােনi যােব। মন আর বুিd, মন হে  স l িবকlািtকা আর 
বুিd হে  িন য়ািtকা। মেনর ভাব আবার চার রকেমর হয়, িচt, মন, বুিd আর aহ ার। িচt মােন বেস আিছ েসi সময় নানান 
রকেমর িচnা আসেছ, ঐ নানান রকেমর িচnা বn কের িচt ভগবােনর pিতi থাকেব, ei জn যারা ভk তারা েদoয়ােলর সবর্t 
ঠাkেরর ছিব লািগেয় থােক, েযিদেকi তাকােব ঠাkেরর ছিব েদখেব আর ঠাkেরর িদেকi মন যােব। মন সব সময় ভাবেছ eটা 
করব, নািক েসটা করব, বলেছন তখনo ভগবােনর িচnা করেব। বুিd হে  িন য়tািক, েস িঠক কের েরেখেছ যা িকছু করব 
ভগবােনর জni করব oখান েথেক েকান নড়াচড়া েনi, eেকবাের দৃঢ় কের েরেখেছ। েশেষ আসেছ aহ ার, মেনর মেধয্ েয 
aহ ারািদ হে  েসটাo ভগবানেক িনেয় করেত হেব, আিম ভগবােনর দাস, আিম ভগবােনর সnান। eiভােব মেনর যত যা িকছু 
আেছ সবটাi ভগবানেক িদেয় িদেত হেব। েতামার মন বুিd আমােত িদেয় দাo, তাহেল তিুম আমােকi পােব। dাদশ aধয্ােয় 
ভগবান ei িজিনষটােক িনেয়i আবার আেলাচনা করেবন। সাধারণ েলােকর মন বুিd মািছর মত, কখন সেnেশ বসেছ, কখন 
ভােলা িজিনেষ মন লাগাে , আবার কখন মািছ পচা ঘােয় বসেছ, আবার মন খারাপ িজিনেষর িদেকo িদে । আবার বুিd বলেছ 
ঈ রi সব, ঈ রেক ভিk করাi ভাল, িকnt ভিk করার সময় মন eকটু eিদেক eকটু েসিদেক চেল যায়, মােন সব িকছুেতi মন 
িদে  িকnt ভগবােনর িদেক মন েযেত চাiেছ না। িকnt eখােন বলেছন মন বুিd সবটাi আমােতi েদেব। আিম মেন মেন জানিছ 
ঈ রi সতয্, তারপর মিnের pণাম কের, জপ েথেক uেঠi কmুয্টার িনেয় iন্টারেনেট নানান িজিনেষর খবর িনেত বেস েগলাম, 
িটিভ খুলেল ei নাচ, ei িসিরয়াল েদখেত বেস েগলাম, ভারত-পািকsােনর ময্ােচ ভারত কত রান করল, েক েস িুর করল ei 
সব খবর িনেত থাকলাম, ei কের হেব না। তার মােন আমার মন পুেরাটাi িবষেয় পেড় আেছ। িবষেয় যিদ মন পেড় থােক মরার 
সময় তাহেল মন েকাথায় যােব? গীতা ei কথা আেলাচনাi করেব না, গীতা আমােক ধতর্েবয্র মেধয্ আনেব না। eটা েসাজা কথা 
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েয যারা িবষয় িচnা কের মরেব তারা আবার িবষয়েকi pাp হেব। গীতার ei ে ােকর যা বkবয্ িঠক eকi বkবয্ আমরা মাN ুকয্ 
uপিনষেদo পাi, েয ভাব gr িশ েক েদিখেয় িদেয়েছন, িশ  যখন েসi ভাবেক আেs আেs পাকা কের েনয়, তখন মৃতযু্র পর 
েস ঐ ভােবর সােথ eক হেয় যায়। আমােদর grেদবরা যখন ীরামকৃে র ভাব আমােদর েদিখেয় িদেলন, eiবার যখন 
ীরামকৃে র ভাবেক মেনর মেধয্ বিসেয় িনেয় বড় হি  তখন মরার সময় ীরামকৃে র ভােবর সােথ আমরা eক হেয় যাব। ei 

ভােবর সােথ eক হবার জn তsাদ্  সেবর্ষু কােলষু, eক েসেকেNর জn ei ভাবেক ছাড়া যােব না। মামnsর যুধয্ চ, যা িকছু 
করছ, শুধু যুd নয়, sধেমর্ যা কমর্ আসেছ, হাত পা iিndয় িদেয় যা িকছু করছ সব কমর্ আমােক মেন েরেখ কর। আর েতামার মন, 
বুিd, িচt o aহ ার আমােক িদেয় দাo। eর ফেল তুিম আমােকi pাp হেব eেত েকান সংশয় েনi। eরপর বলেছন –  
 

aভয্াসেযাগযেুkন েচতসা নাnগািমনা। পরমং পrুষং িদবয্ং যািত পাথর্াnিচnয়n ।।৮।। 

 মৃতযু্র পর িক হয় ei িনেয় dেটা পেথর আেলাচনা করা হে । আট, নয় o দশ নং ে াক eকটা পেথর কথা বলা হেয়েছ 
eবং eগােরা েথেক পেনেরা নং ে াক িdতীয় আেরকটা পেথর কথা বলা হেয়েছ। ei dেটা পথ di ধরেণর সাধেকর কথা বলা 
হে । যারা সাধক নয় তােদর কথা গীতা eেকবােরi আনেছ না। বলেছন যারা কমর্েযাগী, িন াম ভােব সাধনা কেরন, িন াম ভােব 
সাধনা করা মােন িক আিম যিদ চুির ডাকািত কির েসটা িন াম ভােব করার কথা বলেছ? না, তা কখনi বলা হে  না, sধমর্, শােst 
েয কেমর্র কথা বলা হেয়েছ, সমাজ েয কাজgেলােক anেমাদন িদেয়েছ, মnsৃিতেত বলা আেছ িক িক কমর্ েতামার করা uিচৎ, েসi 
কমর্gেলা িন াম ভােব িযিন সাধনা করেছন িতিনi eকমাt কমর্েযাগী বেল িবেবিচত হেবন।  
 
 িযিন েযাগী িতিন সারাটা জীবন িন াম কেমর্র aভয্াস কের eেসেছন, sধমর্ পালন করেছন, ধয্ান করেছন, জপ করেছন। 
eরপর িতিন aভয্াসেযাগযুেkন হে ন। aভয্াস িক িজিনষ? বা ােক যখন a, আ, ক, খ েশখােনা হয় তখন তােক বলা হয় a, আ 
aেভয্স কর, মােন ঐ েলখার মেধয্ দাগা বুেলােত থাক। শ রাচাযর্ বলেছন – eক, আমার পরমাtােত বার বার মনেক বসান, আর 
di, যত িবজাতীয় িজিনষ আেছ, ei বাধা gেলােক আটেক েদoয়া। aথর্াৎ, আিম ীকৃে র ধয্ােন বেসিছ, িকছুkণ পের মেন পড়ল 
আের আমােক েতা aমুক কাজটা করেত হেব, eটা হেয় েগেল ধয্ােনর পেথ eকটা বাধা, eখন eটােক আটেক িদলাম, eখন oসব 
নয় eখন শুধু ীকৃে র িচnন করেত হেব। আবার আিম ীকৃে র ধয্ান করিছ তখন আবার মেন পড়ল aমুকেক ei কথাটা বলা 
হয়িন, আবার ei িচnাটােক আটেক েদoয়া হল। ei ভােব eকটার পর eকটা িচnা বাধা হেয় আসেছ আর েসi িচnা gেলােক 
আটেক আটেক মনটা eক সময় eকটা িবষেয়র িদেক িনেয় চেল েগলাম। eকটা িজিনষেক িন ার সে  বারবার করা, েসiটােক 
করেত িগেয় যা যা বাধা আসেছ েসi বাধা gেলােক আটেক েদoয়া, eiটাi হে  aভয্াস।  
 
 বলেছন, েচতসা নাnগািমনা, মনেক an িদেক আর েযেত েদoয়া যােব না। তখন িক হয়? পরমং পুrষং িদবয্ং যািত 
পাথর্াnিচnয়n , anিচnয়n , anধয্ান করা, যখন মতৃযু্র সময় আেস তখন েযাগীর eকটাi িচnা কেরন। িক eক িচnা কেরন? আচাযর্ 
বলেছন – শাst আচাযর্ uপেদশm  anধয্ায়m , শাst আর আচােযর্র কােছ সারা জীবনবয্াপী যা িশkা েপেয়েছ। িক িশেখেছ? 
ীরামকৃ i সতয্, eখন শুধু মাt eiটােকi িচnা করেব। eখন eকজন আেছন, িযিন সারা জীবন কমর্েযাগ কেরেছন, জপ-ধয্ান 

কেরেছন, eখন িতিন বুেঝ েগেছন েয eiবার আমার শরীর চেল যােব। তখন িতিন িনি ত হেয় বেস পড়েলন, েকননা িতিন েতা 
েজেন েগেছন আমার েতা আর শরীর থাকেব না। ei ভাবনা েথেকi আমােদর ভারেত সnয্ােসর ধারণা eেসেছ। আেগকার িদেন 
মাnষ যখন বুেঝ িনেত েয আমার শরীর আর েবিশ িদন থাকেব না, তখন েস তার যা িকছু সmদ সারা জীবন aিজর্ত কেরিছল, সব 
সnান বা পিরবােরর হােত তুেল িদেয় ঘড়বািড় েছেড় েবিরেয় পড়ত। আর যতkণ না শরীর চেল যাে  ততkণ সকাল িবকাল 
aভয্াসেযােগর anশীলন করেব আর পরেম েরর িচnা করেব। eiভােব anধয্ান করেল িক হয়? পরমং পুrষং িদবয্ং, িদবয্ পরম 
পুrষেক েস pাp কের েনয়। কারণ eiভােবi েস সারা জীবন pিশkণ েপেয় eেসেছ আর েস pিশkেণর uপর aভয্াসেযােগর dারা 
খািল দাগা বুিলেয় েগেছ। ei পরম িদবয্ পুrষ, যাঁর িচnা েস করেছ, েস িক রকম? 
 

কিবং পরুাণমnশািসতারমেণারণীয়াংসমnsেরদ্ যঃ। সবর্s ধাতারমিচnয্rপমািদতয্বণর্ং তমসঃ পরsাৎ।।৯।। 

 a ম aধয্ােয়র ei নয় নং ে াকিট মলূতঃ uপিনষেদর মnt। গীতার সব ে াকi েয বয্াসেদব রচনা কেরেছন তা নয়, িকছু 
িকছু ে াক uপিনষদ েথেকo েনoয়া হেয়েছ। মূল কথা হে  uপিনষেদর যা বkবয্ গীতারo েসi eকi বkবয্। ei নয় নং 
ে াকিট খুব u  ভােবর ে াক, ঈ েরর srেপর বণর্ন করা হে  eেত, eিটেক সবারi মুখs কের মােঝ মােঝ আবৃিt করেল, 
িকংবা ঠাkরেক যখন pণাম করেছন তখন ei ে াকিট আবিৃt কের eর ভাবটােক ঠাkেরর uপর আেরাপ করেল pচরু শিk পাoয়া 
যায়, বােস Tােম চলার সময় মেন মেন আবৃিt করেলo খুব ভােলা কােজ েদেব, আর মনটাo খুব ভােলা থাকেব, eিট eকিদেক 
uপিনষেদর মnt আবার ঈ েরর srেপর বণর্না তাi ei ে াকিট আলাদা eকটা তাৎপযর্ বহন করেছ। ভগবােনর srপ বণর্না কের 
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যত মnt o ে াক আেছ তার মেধয্ eিট eকিট ে তম ে াক। সাধারণত uপিনষেদ ঈ রেক েনিত েনিত কেরi জানার কথা বলা 
হেয়েছ, িকnt eখােন ঈ রেক সবটাi iিত iিত কের বলা হে । ঈ র হে ন িনgর্ণ িনরাকার, িকnt িতিন যিদ সgণ সাকার হন 
তাহেল িতিন িক রকমিট হেবন? eখােন েসটােকi বণর্না করা হে ।  
 
 ভগবােনর eকিট নাম হে  কিব, কিব মােন kাnদিশর্, আবার kাnদিশর্ মােন, িযিন ভূত, ভিব ত o বতর্মান ei িতনেট 
কালেক eক সে  েদখেত পান। আমােদর েkেt িক হয়, আমরা বতর্মানটাi শুধু েদখেত পাi, গতকাল িক হেয়েছ েসটাi মেন 
থােক না, আবার ভিব েত িক হেব েসটাo আমােদর েবাধগেময্র বাiের। ভগবান িতনট কালেকi সামিgক ভােব েদখেত পান, তাi 
তাঁর কােছ েকান িকছুi ajাত েনi, ei কারেন িতিন হে ন সবর্j। পুরানm , েসi আিদমকাল েথেক িতিন চেল আসেছন, েক 
তাঁেক জn িদেয়েছ, িকভােব িতিন সৃি  হেয়েছন ei বয্াপাের েকান p i হয় না, তাi িতিন হেলন িচরnন। anশািসতারm , জগেত 
যা িকছু আেছ সব িকছুর িতিন িনয়nা, তাঁর aধীেন তাঁর িনয়ntেণi সব িকছু চলেছ। uপিনষদo বলেছ – ঈশা বাsিমদং সবর্ং, ঈশা 
েক? িযিন িনয়ntণ কেরন, যাঁর শাসেন সবাi চেল। আমােদর শািs েদoয়ার যিদ েকu থােক িতিন হে ন eকমাt ভগবান। 
aেণারণীয়াm , মাnষ যত সkূতম িচnা করার kমতা রােখ, ভগবান তার েথেকo aেনক সূkতম। pকৃিতেক আমরা জািন সব েথেক 
সূk, eত সkূ েয েবাঝাi যায় না, eটা েকান বstর সkূ aবsা নািক বstর gণ বলা খুব মশুিকল। ভগবান হে  তার েথেকo সূk, 
আমরা তাi িক কের ভগবানেক বুঝেত পারব। শুধু সূki নয়, সূkতম েযটা হেত পাের ভগবান তার েথেকo সূkতর। ansেরদ্  
যঃ, ei েয কেয়কিট ভগবােনর srেপর কথা বলা হল, েযাগী ei srেপর িচnা করেত থােকন, ansেরদ্  মােন sরণ করেত 
থােকন। 
 
 ভগবােনর আর িক িক gণ? বলেছন সবর্s ধাতারm , যত রকেমর কমর্ করা হে , েস কেমর্র যত ফল হে , েসi ফল 
ভগবানi pদান কেরন। ভগবান যিদ না থােকন তাহেল মাnষ েকান কেমর্র ফল পােব না। ধাতারm , ভগবান সব িকছু ধারণ কের 
আেছন, যােক যা যা েদoয়ার তােক েসটাi িদে ন। aিচnয্rপm , তাঁর rেপর িচnা কখনi করা যায় না। যিদo eখােন ভগবােনর 
gেণর কথা বলা হে , িকnt তাঁর rপ িচnন হয় না। আিদতয্বণর্ং, িতিন হে  িনতয্ ৈচতেnর pকাশ। সূযর্ আজেক আেছ ভিব েত 
bয্াকেহােল চেল যােব। ei ঘের eত আেলা ঝলমল করেছ, আমরা ei ঘর েথেক েবিরেয় চেল যাব সব লাiেটর siচgেলা aফ্  
কের েদoয়া হেব ঘরটা anকােরর মেধয্ ডুেব যােব। ভগবােনর েkেt কখনi ei রকম হেব না, আজেক ভগবােনর ৈচতn আেছ 
আগামীকাল তার মেধয্ জড়t eেস যােব তা নয়। ভগবােনর েয িনতয্ ৈচতni আেছ তা নয়, তাঁর মেধয্ েসi িনতয্ ৈচতেnর pকাশ 
হে । আমার খুব বুিd আেছ, িকnt বুিd থাকেলi হেব না, েসi বুিdর pকাশ চাi তেব িগেয় েসi বুিdর দাম হেব। আমার বয্াে  
eকশ েকািট টাকা আেছ, বয্াে  sTাiক চলেছ, আমার েছেলেক হাসপােতেল ভিতর্ করা হেয়েছ, ekুিণ eক লk টাকা aপােরশেনর 
জn জমা িদেত হেব, িকnt বয্া  েথেক েসi টাকা আিম তুলেত পারিছ না, ei টাকার িক দাম আেছ eখন, না থাকারi মত। দাম 
কখন হেব? যখন pকাশ হেব। ভগবােনর ৈচতn হে , িনতয্ ৈচতেnর pকাশ। তমসঃ পরsাৎ, েয েকান ধরেণর anকােরর িতিন 
পাের, তার মােন, ভগবান ajান, তমসার পাের। ei রকম ভােব ভগবােনর যখন িচnা করা হয় তখন িক হয় –  
  

pয়াণকােল মনসাহচেলন 
    ভkয্া যেুkা েযাগবেলন ৈচব। 

rেবামর্েধয্ pাণমােব  সময্ক 
    স তং পরং পrুষমৈুপিত িদবয্m ।।১০।। 

 ei েয পুrেষর বণর্না করা হল, ei ভােব িচnা করেত করেত েসi পুrষেক েপেয় যায়। িকভােব েপেয় যায়? আট নং 
ে ােক সূচনা করা হল, নয় নং ে ােক বণর্না করা হল eখন দশ নং ে ােক বলা হে  িকভােব eটােক করা হয়। pয়াণকােল, েযাগী 
বুেঝ েগেছন আমার মৃতযু্র সময় eেস েগেছ, সারা জীবন েস কমর্েযাগী হেয় সাধনা কের eেসেছ, ধেমর্র িশkাদীkা েস েপেয়েছ, 
eখন েস মনসাহচেলন, তখন িতিন মনেক আর eিদেক েসিদক েযেত েদেব না, মনেক eেকবাের aচল কের িদেয়েছ। তারপর 
বলেছন, ভkয্া যুেkা েযাগবেলন ৈচব, eখােন আচাযর্ শ র বলেছন, eত িদন েয েযােগর anশীলন কের eেসেছ েস, েসi েযােগর 
শিkর dারা, আর eত িদন সমািধর anশীলনo কেরেছন, eখােন সমািধর aথর্ সিবকl বা িনিবর্কl সমািধ নয়, সমািধ হে  ধয্ান 
কের মনটােক েভতের িনেয় যাoয়া, মনেক পুেরাপুির eকাg করার kমতা েস েপেয় েগেছ, িচtেক িsর করেত পারেছ তার লkণ 
েদখা যাে , hদেয় েয hদপেd i  েদবতা আেছন, েসখােন মনেক িsর কের ধের রােখ। hদেয় যখন মন িsর হেয় যায় েযাগী 
তখন েদেখ নািভর নীচ েথেক sষুmার মধয্ িদেয় pাণশিk uপেরর িদেক uঠেত থােক, যত uপের uঠেত থােক তত েস eকটার পর 
eকটা ভূিমেক জয় করেত থােক। আমােদর pেতয্েকর সাতটা ভূিম আেছ, hদেয়র নীেচ িতনেট আর hদেয়র uপের িতনেট ভূিম, 
েমাট সাতটা ভূিম। তলা েথেক uঠেত uঠেত যখন hদয়েক জয় করা হেয় েগেল তখন েযাগী েদখেছ আমার hদয়েক জয় করা হেয় 
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েগেছ, তারপর কন্ঠেক জয় কের যখন rর মাঝখােন আেস – rেবামর্েধয্ pাণমােব  সময্ক্ , ei rযগুেলর মেধয্ িনেজর পুেরা 
pাণশিk েটেন eেন ধের রােখ। তখন িক হয়? স তং পরং পুrষমৈুপিত িদবয্m , ei ভােব তখন েস পরম পুrষেক লাভ কের যায়।  
 
 ei িতনেট ে ােকর তাৎপযর্ হে , ei িতনেট ে াক সাধারণ মাnেষর বয্াপাের িকছু বলেছ না, যারা েযাগী, সারা জীবন 
েযাগ সাধনা কের eেসেছন, eখন েস বুেঝ েগেছ আমার মৃতযু্র সময় eেস েগেছ, তখন ei েযাগী িক কের েসi পরম পুrষেক 
লাভ কের তার কথা বলা হে । মৃতযু্র সময় eেস েগেছ বুেঝ েগেলi েযাগী uেঠ পাl িক েমের বেস পেড় eবার তার শােst যা যা 
পেড়েছ, grর মেুখ যা যা শুেনেছ, আর েসiভােব যা যা সাধনা কেরেছ সব eখােন লািগেয় েদেব। ঈশাবােsাপিনষৎe ei 
ভাবটােক খুব snর কের বলা হেয়েছ – o ঁ kেতা sর কৃতং sর kেতা sর কৃতং sর – মন, সারা জীবন যা িকছু ভােলা কাজ 
কেরছ, যা িকছু ভােলা িচnন কেরিছেল েসigেলা eখন িচnা কর। eখন তার যাবার সময় হেয় েগেছ, eখন মনেক u  িচnেন িনেয় 
েগেছ, আেজবােজ িকছুেত মন eখন েযেত েদoয়া চলেব না। শরীরেক বিসেয় িদেয় মনেক u  িচnােত িনেয় েগল, িক িচnা করেব? 
পরম পুrেষর িচnা কের। িক রকম পরম পুrেষর িচnা কের? eর আেগ েয নয় নং ে ােক ঈ েরর েয েয gেণর কথা বলা হেয়িছল 
েসi gণgিলর িচnা করেত থােক। আিম সারা জীবন ীরামকৃে র আরাধনা কের eেসিছ, eখন আমার মতৃযু্ কাল uপিsত, আিম 
বেস পেড় ীরামকৃে র িচnা করেত থাকলাম, ীরামকৃ  হে ন ei রকমিট, িক রকমিট? sামীজী েযমন বলেছন – 
আচNালাpিতহতরেয়া যs েpমpবাহঃ বা o ঁ hীং ঋতং tমচেলা gণিজৎ gেণডয্ঃ বা খNন ভব-বnন জগ-বnন বিn েতামায়, ei 
ধরেণর েয েকান eকটা pাথর্না েযখােন ঠাkেরর বণর্না আেছ, েকান eকটা েক িনেয় িচnন শুr কের েদেব।  
 
 aজুর্েনর েশষ p  িছল আপনােক েশষ কােল মাnষ িকভােব পায়। ভগবান eখােন কমর্েযাগীর কথা বলেছন, িকভােব পায়? 
eখােন ভগবান আমােদর eকটা সাহাযয্ কের িদে ন, কিবং পুরাণমnশািসতারমেণারণীয়াংসমnsেরদ্  যঃ িচnা কের েসাজা হেয় 
আসেন বেস পড়ল, আসন কের বেস পেড় eবার hদেয় মনটােক gিটেয় িনেয় eল, hদেয় েয পd আেছ েসখােন মনেক eকাg 
করা হল। eখােন মনেক eকাg করার পর েযাগী ভূিম জয় করেত শুr করল, তখন েস েদখেছ sষুmা িদেয় pাণশিk eiবার 
uপেরর িদেক uঠেছ, uপেরর িদেক uঠেত uঠেত eকটা eকটা কের ভূিম জয় কের কের hদেয় eেস পুেরা শিkটােক সমািহত 
করার পর কেN িনেয় েগল, কNেক জয় করার পর িক হয়? rেবামর্েধয্ pাণমােব  সময্ক্ , di rর মেধয্ pাণেক সংহত করার পর 
তার শরীরটা চেল েগল। তখন িক হয়? স তং পরং পুrষমৈুপিত িদবয্m , eiভােব েস পরম িদবয্ পুrষেক লাভ কের। eiখােন েস 
িকnt েযাগী ীকৃ েক পায়িন, ীকৃ েক েপেয় েগেল েস মিুk েপেয় যােব।  
 
 eখােন pাণটােক েয সংহত করা হে , ei pাণ হে  তার েচতনা, তার িচnাভাবনা gেলার কথা বলা হে । sাভািবক 
aবsায় আমােদর িচnা ভাবনা gেলা বাiেরর জগেত পেড় থােক, যিদ আমার হাত েকেট যায় তখন আমার মন হােত চেল যােব, 
েযমন দাঁেত বয্াথা হেল মনটা দাঁেতi পেড় থােক। িকnt িযিন েযাগী িতিন তার মনটা সব সময় hদেয় িদেয় রােখন। তাহেল েযাগীর 
দাঁেত বয্াথা হেল তার মন েকাথায় যােব, েকাথাo যােব না, eটা শরীেরর বয্াপার। তাi যখন তার শরীর চেল যােব বুেঝ েনয় তখন 
তার েয pাণ বায়ু চলিছল, বায়ু েথেক েয pাণ েস েটেন িনি ল েসটা েস আর টানেব না কারণ েস বুেঝ েগেছ oর সময় হেয় েগেছ, 
েযাগীর হাটর্ বn হেয় যােব মিs  sb হেয় যােব, eবার rর মধয্ িদেয় ৈচতn সtা িযিন িছেলন িতিন েবিরেয় যােবন, সােথ সােথ 
শরীেরর সমs িkয়াকলাপ বn হেয় যােব।  
 

eখােন বলেছন ei সময় েযাগী যিদ েসi কিবং পুরাণমnশািসতরm  eর িচnা করেত থােক তেবi েস েসi পুrষেক লাভ 
করেব। ei ে ােক বেল েদoয়া হে  তুিম rর মেধয্ িচnা করেব। eখন যিদ rর মেধয্ িচnা না কের hদেয়র মেধয্ িচnা কের 
তখন িক হেব? তnt মেত, েযাগ মেত আর েবেদর িকছু িকছু a  আেছ তােদর মেত বলা হয় েয আেগ ভূিম জয় করেত হয়, ভূিম 
জয় কের kNলীিনেক eখােন িনেয় rর মেধয্ িনেয় আসেত হয়। eখােন kNলীিন শিkর বণর্না করা হে । িকnt hদেয় যিদ ধয্ান 
করা হয়, তাi বেল kNিলনী শিk uপের যােব না তা নয়।  
 
 আমরা di ধরেণর েযাগীেদর আেলাচনা কেরিছলাম। eতkণ pথম ধরেণর েযাগীরা িকভােব মতৃযু্র সময় সাধনা কেরন 
তার বণর্না করা হল। eরা সারাটা জীবন কমর্েযােগর সাধনা কেরেছন, শাst o grর uপেদশ anসাের জীবন যাপন কের eেসেছন, 
মতুৃয্কােল তার pাণশিkেক rর মাঝখােন িনেয় eেস ঈ েরর িচnন করেত করেত শরীর েছেড় িদেয় েবিরেয় েগল। েবিরেয় িগেয় 
েযাগী েকাথায় যাে ? ei েয পরম পুrেষর বণর্না েদoয়া হেয়িছল, িযিন সূযর্মNেল aবিsত, মােন সgণ সাকার ঈ রেক েপেয় 
যায়। eর পর তার িক হয়, েসটা পের আবার বলা হেব। eবার িdতীয় ধরেণর েয েযাগী আেছন িতিন মৃতযু্র সময় িকভােব সাধনা 
কেরন বলা হে  –  
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যদkরং েবদিবেদা বদিn 
    িবশিn যদ্ যতেয়া বীতরাগাঃ। 

যিদ েnা bhচযর্ং চরিn 
    তৎ েত পদং সংgেহণ pবেkয্।।১১।। 

 ei ে ােকর ভাবটাo কেঠাপিনষদ েথেক eেসেছ। eর আেগ কমর্েযাগীরা িকভােব মৃতযু্র সময় ঈ রেক লাভ কেরন বলা 
হেয়েছ, eবাের যারা jান মাগর্ী, যারা akর bেhর uপাসক তােদর কথা বলা হে । তার মােন eরা হে ন আরo কেঠার সাধনা 
করা েযাগী। যদkরং েবদিবেদা বদিn, eখােন akর বলেত bh, যারা bেhাপাসক, eঁরা হে ন ঋিষ, েবদিবেদা বদিn, যাঁরা 
েবেদর aথর্ জােনন, েবদ িবশারদ। eখােন কােদর কথা বলা হে ? যাঁরা মহিষর্, িব ািমt, বিশ , বাlীিকর মত ঋিষেদর কথা বলা 
হে । িবশিn যদ্  যতেয়া বীতরাগাঃ, যাঁরা বীতরাগ হেয় েগেছন, েকান িকছুর pিত যাঁেদর েকান আসিk েনi, যাঁরা আধয্ািtক জীবন 
যাপেনর েচ া কের যাে ন, eখােন সnয্াসীেদর কথা বলা হে । pথেম বলা হে  ঋিষেদর কথা যাঁরা েবদিবদ্ , যাঁরা শুধুi akর 
bেhাপসাক, আর িdতীয় ধরেণর কথা বলেছন, সnয্াসী যাঁরা সারাটা জীবন সাধনা কের েযখােন িগেয় pেবশ কেরন। যাঁরা পাkা 
সnয্াসী তাঁরা সাধনা কের েকাথায় pেবশ করেবন? েসi িনরাকার bেh eক হেয় যােবন।  
 
 যিদ েnা bhচযর্ং চরিn, েযটােক পাoয়ার জn মাnষ bhচযর্ bত পালন কের। আেগকার িদেন bাhণ বা kিtয় বংেশর 
েছেলরা ঘরবািড় েছেড় grগৃেহ িগেয় বােরা বছর েচৗd বছর পেড় থাকত। বািড়র sখ sাছnয্ তয্াগ কের, বাবা মােয়র েsহ 
ভােলাবাসােক তয্াগ কের grগৃেহ চেল আসত। grগৃেহ grমাতা থাকেতন, িকnt grমাতা গভর্ধািরনী মােয়র মত েsহ কত আর 
িদেত পারেবন, যতi েsহ কrন িনেজর মােয়র েsহ আদেরর সে  েতা েকান মেতi তুলনা করা যােব না। তবুo মােয়র েsহেক 
েছেড় িদেয় েকন মাnষ grগৃেহ েযত? বলেছন, যিদ েnা bhচযর্ং চরিn, েযটােক পাoয়ার জn মাnষ bhচযর্ পালন কের েযত, তৎ 
েত পদং সংgেহণ pবেkয্, যার জn eত ক  কের grগেৃহ bhচযর্ পালন করত তার কথা আিম েতামােক সংেkেপ বলিছ। ei 
কথা ভগবান aজুর্নেক বলেছন, কেঠাপিনষেদ যমরাজ ei eকi কথা নিচেকতা বেলেছন। pে াপিনষেদo ei eকi ভাব আমরা 
পাi। কেঠাপিনষেদ যমরাজ বলেছন –  
 

সবর্ েবদা যৎ পদমামনিn 
    তপাংিস সবর্ািণ চ যদ্  বদিn। 

যিদ েnা bhচযর্ং চরিn 
    তেt পদং সংgেহণ bবীিম –oিমেতয্ৎ।।১/২/২৫।। 
 
 বলেছন েতামােক সংেkেপ বলিছ, ei om েক পাoয়ার জn eরা bhচযর্ bত পালন কের। ঋিষরা, সnয্াসীরা ei o ঁe 
লয় হেয় যান। শুধু গীতা uপিনষেদi o ঁeর কথা বারবার আসেব না, তেnto oeঁর কথা বলা হেয়েছ। আমােদর যত মnt আেছ সব 
মেntর আেগ o ঁ িদেত হয়, আমােদর পরmরােত o ঁ eর িবরাট মাহাtয্। o ঁ হে  পরbেhর বাচক, দূগর্াpিতমার বলেত েযমন dগর্ার 
ভাবেক েবাঝায়, o ঁ বলেত পরbেhর ভােক েবাঝায়। যারা মn বুিdর সাধক eবং মধয্ম বুিdর সাধক eরাo বারবার oকঁার uপাসনা 
করেত করেত মিুkর পেথ eিগেয় যায়। eখােন যারা aসাধক তােদর ধতর্েবয্র মেধয্i আনা হে  না। আর যারা utম সাধক তােক 
eকবার তttমিস বেল িদেলi েস বুেঝ িনল, তার eiসব uপাসনার িকছুর pেয়াজন হয় না। egেলা দরকার েকবল যারা মn বুিd 
আর মধয্ম বুিdর সাধক। eেদরেক oকঁার সাধন করেত বলা হয়, তােদর বলা হয় ei o ঁ ঋিষেদর কাছ েথেক eেসেছ আর 
সnয্াসীরা eেতi লয় হoয়ার জn কেঠার bhচযর্ পালন কেরন। আর যারা grগৃেহ দীঘর্কাল বয্ািপ কেঠার bhচযর্ bতেক ধের 
েরেখ সাধনা কের তারাo ei oকঁারেক পাoয়ার জni কের। কালাnের যারা eর সাধনা কেরন তাঁেদর িসিd হেয় যায়। িকভােব 
সাধনা কেরন –  
 

সবর্dারািণ সংযময্ মেনা hিদ িনrধয্ চ। মু র্য্াধায়াtনঃ pাণমািsেতা েযাগধারণাm ।।১২।। 

 সবর্dারািণ সংযময্, jানমািগর্ সাধকরা মতৃযু্র সময় iিndেয়র সমs dারgেলােক সংযত কের rd কের েদন, েকান িদেক 
iিndয়েক েযেত েদেবন না। pথেম বলা হল, যারা সgণ সাকােরর সাধনা কেরন তারা মৃতযু্র সময় ঈ েরর সgণ সাকােরর িচnন 
কেরন, িdতীয় ধরেণর সাধকরা oকঁােরর সাধনা কের। পেরর ে ােক আরo িবে ষণ করেবন। িdতীয় ধরেণর সাধকরা মতৃযু্র সময় 
kNিলনী শিkেক মsেক িনেয় eেস ধয্ান কেরন। eখন যিদ েকu বেলন কিবং পুরাণমnশািসতরm eর সাধনা আিম িশেরােদেশ করব, 
eটা করা যােব না, শাst েথেকi িনেষধ করা হেয়েছ, eটা rর মেধয্i সাধনা করেত হেব। oকঁার সাধনা িশেরােদেশ করেত হেব। 
eiজেn aেনক বেল েয, যােদর মিুk হয় তারা মsেক ধয্ান কেরন, kNিলনী শিk নািক মাথার তালু েভদ কের েবিরেয় আেস। 
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aথচ আমরা eটা েকাথাo পাiনা, িবেশষ কের ঠাkর sামীজী কাrরi আমরা েদখেত পাiিন েয মৃতযু্র সময় তাঁেদর মাথার তালু 
েফেট pাণ বায় ুেবিরেয়েছ। আসেল তা হয় না, eখােন di ধরেণর সাধেকর কথা বলা হে , oকঁার সাধনা হে  িনরাকার সাধনা, 
িনরাকার সাধনা bhতালুেত হয় আর সাকার সাধনা rযুগেলর মাঝখােন হয়। dেটা েkেti তাঁরা িনেজেদর মনটােক gিটেয় ei 
জায়গাgেলােত িনেয় আেসন। তফাৎ হে  িক ধয্ান করেছ, সাকার না িনরাকার। িযিন কমর্েযাগী তার pথম েথেকi কতর্া আর কমর্ 
ei ভাবটা আলাদা, েসiজn তােক সাকার সাধনাi করেত হেব। আর যারা িনরাকার সাধক তারা িক কেরন, ভগবান বলেছন – 
 

oিমেতয্কাkরং bh বয্াহরn মামnsরn । যঃ pয়ািত তয্জn েদহং স যািত পরমাং গিতm ।।১৩।। 

 o ঁ, ei েয eক akর rপী bh, ei o ঁ u ারণ কের আর eর aথর্rপ আমার িচnা করেত করেত িযিন েদহতয্াগ 
কেরন, স যািত পরমাং গিতm , তাঁর মুিk হেয় েগল। ei ে ােকর মলূ বkবয্ হে , গীতােত pথম েথেক কমর্েযাগীেক 
jানেযাগীেদর েথেক িনmsের রাখা হেয়েছ, ভগবান বলেছন যারা কমর্েযাগী তারা সারা জীবন সাকার সাধনা করেত থােকন, আর 
যখন মতৃযু্র সময় eেস েগল, তখন uেঠ বেস জপ করেত শুr করল, ধয্ান করেত থাকল, আর েদখেত পায় তার pাণশিk আেs 
আেs uপের িদেক uঠেত থােক, নীেচর িদকটা aবশ হেত থােক, তখন মনটােক rযগুেলর মাঝখােন eকাg কের pাণটােক েছেড় 
েদয়। িযিন jানমাগর্ী সাধক, িতিন সারা জীবন jান সাধনা করা যাে ন, মৃতযু্র সময় যখন eেস েগেছ বুেঝ েগেলন, তখন িতিনo 
ধয্ােন বেস িগেয় সমs েচতনােক মsেক eকাg কের o ঁeর  িচnা করেত থােকন, oমঁ িচnা করেত করেত িতিন েদহেক েছেড় েদন। 
ei oেঁক বা ীকৃ েক বা তাঁর i েক মৃতযু্র সময় িচnা করেছ, মতৃযু্র পর তাঁর পরম মুিk হেয় যাে , তাঁেক আর জn িনেত হেব 
না। তারপর বলেছন – 
 

aনnেচতাঃ সততং েযা মাং sরিত িনতয্শঃ। তsাহং sলভঃ পাথর্ িনতয্যkুs েযািগনঃ।।১৪।। 

 ীভগবান বলেছ, ei রকম যাঁেদর িচt, eঁরা সব সময় আমার িচnন কের যাে ন, িনতয্শঃ সততং। আচাযর্ eখােন 
িনেজর তরেফ আবার েযাগ করেছন, ছয় মাস, eক বছর ধের িচnন কেরেছন তা নয়, িনতয্শঃ, দীঘর্কাল িনয়িমত ভােব, সততং, 
িনরnর, মােন সবর্kণ। তsাহং sলভঃ পাথর্, ei ধরেণর িনতয্যুkেদর কােছ আিম সহজলভয্, eরা aিnেম আমােক খুব সহেজ 
েপেয় যায়। eখন যারা সারা জীবন েভােগর মেধয্ কািটেয় বয়স কােল মেন করেছ েয আমােদর েদহ মনেক শুd করেত হেব, ei 
েভেব তারা মntদীkা েনেব। মntদীkা িনেয়i eরা যিদ eখন ভােব মতৃযু্র সময় আমার িন য় মিুk হেয় যােব, না, eেদর িকnt 
কখনi মিুk হেব না? িক কের হেব! তেব মেnর ভােলা, িকছুi েযখােন হি ল না েসখােন িকছুটা eিগেয় রiল। যারা al বয়স 
েথেক bhচযর্ পালন কের আসেছ, সারা জীবন সাধনা কের আসেছ, তােদর সমান সমান হoয়া িকছুেতi সmব নয়। an েকান 
িদেক মন না িদেয় aনn িচেt দীঘর্কাল বয্ািপ েয আমােক sরণ করেত থােক, ei রকম েযাগীর কােছ আিম খুবi সহজলভয্, 
aথর্াৎ িনতয্যুks, সদা sরণশীল েযাগীরা আমােক খুব সহজ ভােবi েপেয় যায়। ei রকম সাধক না হেল েযাগীজনিচত মৃতযু্ 
হoয়া িকছুেতi সmব নয়। তারপর বলেছন – 
 

মামেুপতয্ পনুজর্n dঃখালয়মশা তm । নাpবুিn মহাtানঃ সংিসিdং পরমাং গতাঃ।।১৫।।  

 eiভােব আমােক যখন েস েপেয় যায়, ঈ েরর rপেক যখন েস সাkাৎ কের েনয়, তারপর আর তাঁর পুনজর্n হয় না। 
পুনজর্nটা িক? dঃখালয়মশা তm , েয েকান পুনজর্n হে  aশা তম, aিনতয্, asায়ী, েয পুনজর্nটা হল েসটাi asায়ী আর 
dঃখালয়ম, dঃেখর আকর, শুধু dঃখ আর dঃখi। নাpুবিn মহাtানঃ, ei েয পুনজর্n েলেগi থােক, dঃখ েলেগi থােক, aশা তi 
েথেক যাে , eiটা আর তাঁেদর হয় না। কারণ eনারা সংিসিdং পরমাং গতাঃ, পরম িসিdটা মােন েমাk েপেয় যান বেল eঁেদর 
আর পুনজর্n rপ dঃখ আর aশা েতর মুখ দশর্ন করেত হয় না। যারা aিত সাধারণ েলাক তােদর eখােন ধতর্েবয্র মেধয্ আনা 
হে  না, eরা জnােব মরেব, আবার জn েনেব আবার মরেব, eiভােবi চলেত থাকেব। কােদর ধতর্েবয্র মেধয্ আনা হে ? যারা 
কমর্েযােগর সাধনা কেরেছন, মােন যারা সাধক, সgণ সাকােরর িচnন কের েগেছ। তােদর িক হেব? েসটা পের বলেবন। আর যারা 
jানেযাগী, যাঁরা o ঁ eর uপসনা করেছন, তাঁেদর মিুk সহজ। মুিk বলেত িক বলেছন? তাঁর আর পুনজর্n হেব না। পুনজর্nটা িক? 
dঃখালয়m , যত রকম dঃেখর আকর, আর aশা তম, eখােন েকান িকছুi sায়ী নয়, সব িকছুi asায়ী, তিুম েযখােনi জn নাo, 
sেগর্ যাo, নরেক যাo, পৃিথবীেত যাo, সাপ িবেছ হেয় জnাo সবটাi asায়ী। eiটাi হে  ei ে ােকর মলূ বkবয্।  
 
 eত েয আেলাচনা হল eখােন িকnt জীবnুিkর কথা বলা হে  না, সাধারণ মাnেষর কথাo বলা হে  না। aজুর্েনর p  
িছল মতৃযু্র সময় েযাগীরা আপনােক িকভােব পায়। জীবnুিkর কথা িdতীয় aধয্ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ। eখােন বলা হে , যারা 
সমs জীবনবয্াপী সাধনা কেরo জীবনমুk হেত পারল না, েশষ সমেয় তারা আপনােক িকভােব পােব। ভগবান তখন কেয়কিট 
ে ােক িক ভােব ei ধরেণর সাধকরা তাঁেক লাভ কেরন বেল িদেলন। যাঁরা জীবনমুk পুrষ হেয় েগেছন, তাঁরা েতা মুki হেয় 
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েগেলন তােদর কথা eখােন ভগবান েকন বলেত যােবন, নেরন, রাখাল, লাটুর কথা eখােন বলা হে  না। eটা হে  জীবনমেুkর 
নীেচ যারা আেছন তােদর কথা বলা হে । eরপর যারা eiভােব ভগবানেক পায়না, তােদর িক পিরণাম হয় বলেত িগেয় বলেছন – 
 

আbhভবুনােlাকাঃ পনুরাবিতর্েনাহজুর্ন। মামেুপতয্ ত ুেকৗেnয় পনুজর্n ন িবদয্েত।।১৬।। 

 আমােদর শােst যত েলােকর কথা বলা হয়, তার মেধয্ bhেলাক হে  সব েথেক u েলাক। িকnt যত েলাক আেছ, েস 
পাতাল েলাক েথেক bhেলাক পযর্n সব েলাকi পুনরাবিতর্, eর সৃি , িsিত o লয় চলেতi থাকেব। িকnt আমােক যখন েপেয় যায়, 
মামেুপতয্ তু েকৗেnয়, তার আর পুনজর্n হেব না, পুনজর্n ন িবদয্েত। মােন েয েযখােনi থাkক না েকন, পাতােলi থাkক আর 
bhেলােকi থাkক পুনজর্n সবারi হেব, িকnt িযিন ভগবানেক েপেয় যান তার আর পুনজর্n হয় না। uপিনষদo ei eকi কথা 
বলেছ, েসখােন বলেছ যার আtjান হেয় যায় তার আর পুনজর্n হয় না। আtjান িক? েতামার েয sভাব, িঠক িঠক েতামার েয 
srপ। েতামার srপ িক? তুিম ঈ েরর সােথ eক। aথর্াৎ িনেজেক জানা আর ীকৃ েক বা ীরামকৃ েক জানা eক। uপিনষদ 
যােক আtjান বলেছ, গীতা তােকi ঈ রjান বলেছ।  
 
 েকন ei রকম হয়? বলেছন ei bhােN যা িকছু আেছ সবi কাল aিবি n। সব িকছু কাল িদেয়, সমেয়র dারা বাঁধা 
হেয় আেছ, শা ত িকছুi নয়। ঘিড়র eয্লােমর্র মত সময়েক বা কালেক িনিদর্  করা আেছ, সময় হেলi সব eয্লােমর্র মত বাজেত 
শুr করেব, িঠক েতমিন সমg সৃি েত টাiমার লাগােনা আেছ, eকটা িনিদর্  সমেয় eর সংহার হেয় যােব। আবার eকটা সময় 
aিতkাn হেয় েগেল আবার সৃি  হেত থাকেব। eখন বলেছন িকভােব egেলা কােল আবd হেয় আেছ আর িকভােব সব আবার 
পুনজর্n হয় – 
 

সহsযগুপযর্nমহযর্দ bhেণা িবdঃ। রািtং যগুসহsাnাং েতহেহারাtিবেদা জনাঃ।।১৭।। 

 পুরােন bhার িদন o রািt, েদবতােদর িদন o রািt, মাnেষর িদন o রািtর িহসাব আরo িবsৃত ভােব বলা হেয়েছ। বলা 
হয় চার সহs যুেগ bhার বার ঘন্টার eকটা িদন হয়, eiভােব bhার রািto চার সহs যুগ বয্াপী। বলেছন bhার ei িদন o 
রািtর তttটােক িযিন জােনন িতিন হে ন তttেবtা। তখন িক হয়? 
 

aবয্kাদ্ বয্kয়ঃ সবর্াঃ pভবnয্হরাগেম। রাtয্াগেম pলীয়েn তৈtবাবয্kসংjেক।।১৮।। 

 ei bhােN যা িকছু আেছ bhার রাত হেল eরা েযন সবাi ঘিুমেয় পেড়, আর bhার িদন হেল eরা সবাi েযন েজেগ 
oেঠ। নাসদীয়সূkেম বলা হে  – নাসদাসীেnা সদাসীৎ, তখন সৎo িছল না aসৎo িছল না, ei কথা বেল েশেষর িদেক বলা 
হে  েকা adা েবদ ক iহ pেবাচৎ, েক বলেব সৃি র সময় িক িছল, েকননা সৃি র সময় েতা েকu িছল না। তাহেল eখােন eত 
হাজার যুগ রাত, eত হাজার যুগ িদন বলেছ, egেলা েকন বলা হে ? ei সময়েক েক েমেপ েদেখেছ? egেলােক যিদ আমরা 
আkিরক ভােব িনi তাহেল আমরা আর েকান kল িকনারা পােবা না। egেলা বলার কথা তাi eকটা বলা হে , সৃি  যেব েথেক 
শুr হেয়েছ তেব েথেকi চলেছ। ei সৃি টাi আবার সংহাের চেল যােব। েকাথায় চেল যায়? বীজ rেপ। ঠাkর eটােক কথামেৃত 
খুব সহজ কের বলেছন – বািড়র িগnীর কােছ পঁুটিল থােক তােত শশার বীিচ, kমেড়ার বীিচ, সমুেdর েফণা রাখা থােক, যখন 
েযটার দরকার পেড় তখন েসi পঁুটিল েথেক বার কের েদয়। মহামায়াo েতমিন সব িকছুেক বীজ rেপ েরেখ েদন। eখন মিুk েতা 
সবার হে  না, যার মিুk হে  না, তার কমর্gেলা েতা বীজ rেপ েথেক েগেল। eবাের নতনু যখন সৃি  হেব তখন িকভােব সৃি  
হয়? 
 

ভূতgামঃ স eবায়ং ভtূা ভtূা pলীয়েত। রাtয্াগেমহবশঃ পাথর্ pবতয্হরাগেম।।১৯।। 

 আজেক যিদ সৃি র সংহার হেয় যায়, eখন আমার েতা মুিk হয়িন, eখন আমার েয সংsারgেলা আেছ egেলা সব 
বীজাকাের েথেক েগল। eখন bhার হাজার যুগ, মােন কত শত েকািট বছর egেলা বীজাকাের পেড় থাকেব। তারপর আবার যখন 
নতুন কের সৃি  শুr হল, তখনo আমার সংsারgেলা বীজাকাের পেড় রেয়েছ। তারপর আবার যখন পৃিথবীর সৃি  হল, তারপর 
িকভােব পৃিথবীত pথম জীবেনর snন শুr হল, তখন আবার আমার জn হেব, জেnর পর sp সংsারgেলা ৈতরী হেব। েকাথা 
েথেক ei সংsারgেলা eল? আেগর েয সহs যুগ bhার সৃি  হেয়িছল েসi সময় েথেক। eখােন আচাযর্ খুব snর কের বলেছন – 
মাnষ েয কমর্ কের েদখা যায় তার ফল েস পাে  না, আবার eমন িজিনষ েস েপেয় যায়, যার জn তােক েকান কমর্ করেত হয়িন। 
ei েয aস িত বা েদাষ, ei েদাষেক পিরহার করার জেn বলেছন – pথম হে , বnন আর মুিkর পথ eর মাধয্েম েদখান 
যাে , িdতীয়, নানান রকেমর েয কমর্সংsার রেয়েছ, ei কমর্সংsার েথেক েবিরেয় আসার কথা, আর তৃতীয় হে  সব িকছু েথেক 
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ৈবরাগয্। eতgেলা িজিনষেক েমাকািবলা করার জn ei তেttর ধারণােক িনেয় আসা হেয়েছ। আমােদর যােত ei সৃি  েথেক 
ৈবরাগয্ হয়, বnন আর মুিkর পথেক পির ার কের েদখান আর আিম আজেক ei রকমিট েকন হেয়িছ, ei িজিনষটােক বয্াখয্া 
করার জn ei ধারণাটােক িনেয় আসা হেয়েছ। আচাযর্ শ রo বলেছন হাজার যুগ bhার িদন আর হাজার যুগ bhার রািt, ei 
ধারণাটা কতটা িঠক, আর eটা বাsব না কাlিনক বলা খুব মুশিকল, তেব িহndধমর্ ei কাlিনক বয্াপারটােক পুেরাপুির gহণ কের 
িনেয়েছ। aেনেক তাi p  কেরন, আমােদর েয পুনজর্েnর কথা বলা হয়, eটা িক সিতয্, না কাlিনক িকছু? eর utর েদoয়াটা 
খুব মশুিকল। আচাযর্ শ রo বলেছন, আমােদর সব িকছুi বয্াখয্া করেত হয়, ei িতন চারেট িজিনষেক বয্াখয্া করার জn ei 
ে াকটােক আনা হেয়েছ। ei িতন চারেট িজিনষেক েযi িনেয় আসা হল, আর তখনi সব িকছুর utর s  হেয় মনটাo শাn হেয় 
েগল। e েকন গরীব, েস েকন eত ধনী, আমার eত kমতা, oর েকন kমতা েনi, আমার sাsয্ খারাপ oর শরীের েকন েরাগ 
েনi, ei সব aস িত gেলােক পির ার হেয় যাে  ei eকিট ধারণােত – তুিম েতা জn জnাnের ei রকম কেরছ বেল েতামার 
ei রকম সংsার িনেয় eেসছ। েসi সংsার েকাথা েথেক eল? ei সিৃ র আেগ আেরকটা সৃি  িছল। তার আেগ? েসi সৃি র 
আেগ আেরকটা সৃি  িছল। aনািদ কাল েথেক eiভােবi চেল আসেছ। তার মােন ঈ েরর i ােত েতামার আজেকর ei aবsা 
হয়িন, eখােন যা িকছু েতামার হে  সব েতামারi জn হেয়েছ, তিুমi েতামার aবsার জn eকশ ভাগ দায়ী। ী ািনিট আর আর 
iসলােম েযটা সমsা হয়, তা হে  eকটা িনিদর্  সমেয় সিৃ  হেয় েগেছ, বয্s  eর পর আর িকছু েনi, eর পের আিম েকন গরীব 
হলাম, েস েকন বড়েলাক হল eর েকান বয্াখয্া েদoয়া যায় না। িকnt িহndধেমর্র কােছ ei বয্াপাের েকান সমsা হয় না। eখােন 
তিুম eখন যা হেয়ছ েসটা েতামার িনেজর জni হেয়ছ। আমােদর িহndধেমর্ জগৎ সৃি  হoয়ার পর িকছুিদন চলল, তারপর eকটা 
সমেয়র পর সংহার হেয় েগল। সংহাের সব বীজাকাের কত েকািট বছর পেড় রiল, তারপর আবার সৃি  আবার িকছুিদন চলল, 
eiভােব aনnকাল ধের সৃি  আর সংহার চেল আসেছ। eiটােক েদেখ মাnেষর মেধয্ ৈবরাগয্ আেস – ei পুেরা বয্পারটা 
eiভােবi চলেত থাকেব আর আিমo eর মেধয্ ei ভােব ঘুরপাক েখেতi থাকব, আর dঃখ কে র মেধয্ হাবুডুবু েখেতi থাকব? 
তখন মাnেষর মেধয্ মিুkর i া জােগ।  
 
 bhার যখন রাত হয় তখন ei সৃি  েযন সংহাের চেল িগেয় ঘুিমেয় পড়ল। আর bhার যখন েভার হয়, বা া ঘমু েথেক 
না uঠেল েযমন েজার কের েটেন েতালা হয়, িঠক েতমিন আেগর সৃি েত যত জীব িছল সব কটােক েটেন ei নতুন সৃি েত লািগেয় 
েদoয়া হয়। আিম যিদ বিল আিম আর সৃি েত আসব না, আমার কথা েকu শুনেব না, আমােক েটেন নািমেয় েদoয়া হেব। 
রাtয্াগেমহবশঃ, রাত েকেট যখন িদন শুr হেব তখন েযন সবাi aবশ হেয় থােক, মােন িকছুi করার uপায় েনi, যিদ নাo 
আসেত চায় তবুo তােক েটেন aবশ কের সৃি র কােজ নািমেয় েদেব, যার যা সংsার িছল েসi anসাের তােক সব েভাগ করেত 
হেব। pভবতয্হরাগেম, িদন হেল, মােন সৃি  হেল আবার জn িনেত হেব। ei ভােব জn িনেত িনেত, জn জnাতের ঘরুেত ঘরুেত 
যখন েশষ জেnর কাছাকািছ চেল আেস তখন eকটু ৈবরাগয্ হoয়ার পর সাধনা শুr করেব, eর আেগর aধয্ােয় েযমন বেলিছেলন, 
বhনাং জnনামেn jানবাn  মাং pপদয্েত, eরপর aেনক জীবন ধের eবার সাধনা কের যােব, di eক জেnর সাধনার কথা eখােন 
বলা হে  না, বh জn ধের সাধনা করার পর েস eবার মুিkর পেথ পা বাড়ায়। ei কথা বলার পর আবার bেhর েয srপ, eর 
আেগ েযটা বলা হেয়িছল, তার বণর্না করেছন –  
 

পরssাৎ ত ুভােবাহেnাহবয্েkাহবয্kাৎ সনাতনঃ। যঃ স সেবর্ষ ুভেূতষ ুন ৎs ন িবন িত।।২০।। 

 ei েয eতkণ েয সকল ভূত সমেূহর কথা বলা হল, যারা bhার রািtেত aিবদয্াrপ বীেজ aবয্k হেয় চেল যাে  
আবার bhার িদেন আবার বয্k হে , ei সব ভূেতর েথেক bh িবলkণ sতnt। bেhর েকান পিরবতর্ন েনi, তাঁর েয জn হoয়া 
আবার না জn হoয়া ei ধরেণর েকান িকছু পিরবতর্ন েনi। ei সব িকছু েথেক িতিন সmূণর্ আলাদা, ei সব ভূেতর যা িকছুi 
েহাক না েকন তােত তাঁর িকছুi আেস যায় না, সব িকছুর পাের িতিন। bh েযন সমুd, সমুেdর েঢu হে  িকnt সমুেdর তলেদেশ 
দশ িমটার নীেচ চেল েগেলi আর িকছুi বুঝেত পারার uপায় েনi, সমুd শাn গmীর। তারপর বলেছন – 
 

aবয্েkাহkর iতযু্ksমাhঃ পরমাং গিতm । যং pাপয্ ন িনবতর্েn তdাম পরমং মম।।২১।। 

 ei েয bেhর srেপর বণর্না করেত িগেয় aবয্k, akর iতয্ািদ বলা হে , ei aবয্k, akেরর ভাবটাi হে  পরমাং 
গিতm , ei ভাবটােক েয পায় েসi পরম গিত েপেয় যায়। eর বাiের an যা িকছু ভাবi তুিম পাoনা েকন েসটা িকnt পরম গিত 
নয়, ei পরম গিতর ভাব না পাoয়া পযর্n েতামােক বারবার জn gহণ করেত হেব। িকnt তুিম যিদ ীরামকৃে র েয ভাব, িতিন 
aবয্k, িতিন akর, িতিন aনn ei ভাবটা েপেয় েগেল েতামার আর জn হেব না। ei কথাi বলা হে  – যং pাপয্ ন িনবতর্েn, 
েযটােক েপেল মাnষ আর েফরত আেস না, আর তdাম পরমং মম, েসiটাi হে  আমার পরম ধাম। ei পরম ধামেকi বলা হে  
ৈব ব ধাম। িব ুর পরম ধাম, ৈব ব ধাম বা মুিk সব eকi। ei পরম ধাম িক ভােব পাoয়া যােব – 
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পrুষঃ স পরঃ পাথর্ ভkয্া লভয্sব্নnয়া। যsাnঃsািন ভতূািন েযন সবর্িমদং ততm ।।২২।। 

 িযিন েসi পুrেষর ধয্ান কেরেছন, েকান পুrেষর? েসi পরমে র, িযিন আমােদর সবার শরীেরর বাস কেরন, যাঁেক 
aধয্াt বলা হল, িযিন হে ন সবর্tপিরপণূর্ পরমাtা, িযিন পরমাtা িতিনi আবার anরাtা। ei anরাtা আর পরমাtার মেধয্ 
েকান পাথর্কয্ েনi। ei aনn পরমাtা ছাড়া আর িকছুi েনi, ei ভাবটােক িযিন বুেঝ যান তখন িতিন ei ভােবi ধয্ান িচnন 
করেত থােকন। ei ভােব ধয্ান িচnন করেত করেত মতৃযু্র সময় ei ভাবটােকi aবেলাকন কের পরম ধাম pাp হন।  
 

যt কােল tনাবিৃtমাবিৃtং ৈচব েযািগনঃ। pয়াতা যািn তং কালং বkয্ািম ভরতবষর্ভ।।২৩।। 

 eর আেগ আিম েতামােক কমর্েযাগী আর সাংখয্েযাগীেদর কথা বেলিছলাম। eখন কারা জn েনয় আর কােদর আর জn 
িনেত হয় না, aথর্াৎ েক েমাk লাভ কের আের েক পুনজর্n লাভ কের eবাের আিম েতামােক আবার বয্াখয্া কের িদি । eর আেগ 
dেটা পথ আেগi বেল িদেয়িছেলন, eকটা হে  পুrেষর ধয্ান আেরকিট বলেছন oমকার সাধনা।  
 

aিgেজর্য্ািতরহঃ শুkঃ ষNাসা utরায়ণm । তt pয়াতা গ িn bh bhিবেদা জনাঃ।।২৪।। 

 pথেম jানেযাগীেদর কথা বলেছন। যাঁরা bhিবেদা জনাঃ, মৃতযু্র সময় যাঁরা bেhর িচnন করিছেলন, মেন রাখেত হেব 
eখােন বলেছন িচnন করিছেলন, মােন eকমাt bh ছাড়া আর িকছুi েনi ei jােন গভীর ভােব িনমg, আর কপােল সব pাণেক 
েকndীভূত কের িনেয়েছন, েযটা আেগi বলা হেয়েছ, eiভােব eঁেদর শরীর যখন চেল যায় তখন eঁেদর আtা েয রাsা িদেয় মুিkর 
পেথ চেল যান েসi রাsাটার মািলক হে ন aিgঃ েজয্ািতঃ aহঃ শুkঃ, egেলা হে  িকছু েদবতার নাম। eটা eকটা রাsা, ei 
রাsার মািলক েক, ei রাsাটা িক রকম, eখােন তার বণর্না করেছন।  
 

egেলা হে  েবেদর ধারণা, sামীজীo eক জায়গায় বলেছন, eনারা eখােন িঠক িক বলেত চাiেছন পির ার েবাঝা যায় 
না। তখনকার সময় ei রকম eকটা ধারণা িছল েয, যাঁরা jানমাগর্ী তাঁেদর যখন মৃতুয্ হয় তখন eনারা utরায়েণi েদহতয্াগ 
করাটােক pশs মেন করেতন, েযটা ভীে র েkেt আমরা পাi, িতিন সবাiেক বেল িদেয়িছেলন সূযর্ যতkণ utরায়ণ না হয় 
ততkণ িতিন তারঁ েদহ ছাড়েবন না। মকর সংkািnর িদন েথেক সেূযর্র utরায়ণ শুr হয়, তারপর ছয়িট মাস সূযর্ utরায়েণ থােক। 
আগs মােসর পর েথেক সূেযর্র দিkণায়ন শুr হয়। eখন utরায়ণেক েমাটামিুট eকটা তািরেখর মেধয্ েবঁেধ েদoয়া হেয়েছ, ১৪i 
জাnয়ারী েথেক ১৪i জুলাi পযর্n। eনােদর ধারণা েয যখন সূেযর্র utরায়ণ চেল তখন ei পথ িদেয় jানীেদর আtা গমন 
কেরন। ei পেথর মািলক হে ন aিg েদবতা, ei পথটা হে  েজয্ািতমর্য়। eখন আমরা আমােদর বুিd িদেয় ei পথ সmেn আর 
িবশদ িকছু বলেত পারব না, egেলা বাsবিকi ei রকম না কাlিনক িকছু বলা আমােদর পেk সmব নয়, sামীজীর মত 
আিধকািরক পুrষi বেল িদেয়েছন েয ei িজিনষgেলা পির ার েনi। তখনকার িদেন ei রকম েকান ধারণা িছল, বা েযাগীরা ei 
রকম িকছু েদেখo থাকেত পােরন, েয পেথ aিg েদবতা, েজয্ািতর েদবতারা আেছন, যাঁরা bhেবtা তাঁরা যখন শরীর েছেড় েদন 
তখন তাঁেদর জীবাtা ঐ পথ িদেয় গমন কের uপেরর িদেক uঠেত থােকন। তারপর েসখান েথেক তাঁরা মুিkর জn eিগেয় যান। 
eখােন আচাযর্ শ র িনেজর েথেক eকটা বkবয্ রাখেছন, যাঁরা জীবনমুk, যাঁরা সদয্মুিk pাp, তাঁেদর কথা িকnt eখােন বলা হে  
না। তাঁেদর আtা েকাথাo গমনাগমন কের না, মুিkর সােথ সােথi তাঁেদর আtা তখনi aখN সি দানn bেhর সােথ লীন হেয় 
যাে । ei পেথ তাঁরাi গমন কেরন যাঁরা সাধনা কেরেছন িকnt মতৃযু্র আেগ িসd হেত পােরনিন। মৃতযু্র সময় যাঁরা িসিd পান 
তাঁেদর িক হয়? তখন তাঁেদর জীবাtা ei পথ িদেয়i িগেয় িবলীন হেয় যায়। আর যাঁরা কমর্েযাগী, তাঁরাo েযাগী িকnt তাঁেদর 
পথটা an রকম। ei পথটা িক রকম – 
 

ধেূমা রািtsথা কৃ ঃ ষNাসা দিkণায়নm । তt চাndমাসং েজয্ািতেযর্াগী pাপয্ িনবতর্েত।।২৫।। 

 যখন সূেযর্র দিkণায়ন হয় তখন eেঁদর শরীরটা যায়। মজার বয্াপার হল, ঠাkেরর শরীর ১৬i আগs ei দিkণায়েনi 
িগেয়িছল। তােত িকছু আেস না, aবতােরর েkেt egেলা িকছুi pেযাজয্ হয় না। eমনিক ী ীমােয়র শরীরo দিkণায়েন 
িগেয়িছল। যাi েহাক, সবেkেt egেলােক aত আkিরক েনoয়ার pেয়াজন আেছ বেল মেন করা হয় না। েযেহতু গীতায় বলা হে  
তাi বয্াখয্ার দরকার হয়, eখােন বলেছন যাঁরা কমর্েযাগী eনারা েয পথ িদেয় যান েসi পথটা ধূmময়, ei পেথর েদবতা হে ন 
রািt, ei পেথর মািলক হেল চndমা েদবতা। চndমা মািলক হoয়ােত eনারা খুব u েলােক চেল যান, েসi u েলােক িগেয় েযেহতু 
ভােলা ভােলা কমর্ কেরেছন বেল তাঁরা aেনক েভাগ করার sেযাগ পান। eখন যিদ েকu সারা জীবন খুব দান, ধয্ান, আর pচুর 
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সমাজেসবামূলক কাজ কেরেছন আর মরার সময় ঈ েরর িচnন করেত করেত শরীর তয্াগ কেরেছন, eখন মরার পর eনারা 
দিkণায়েন ধূmমাগর্ িদেয় খুব u  sগর্েলােক চেল িগেয় pচরু েভাগ করেত পারেব। 
 
 a ম aধয্ােয় আমরা েমাট চার ধরেণর পথ পাি । pথম হে  জীবনমুk, তাঁেদর েকান আসা যাoয়া েনi। িdতীয় হে  
যাঁরা bেhাপসাক, eনারা েজয্ািতমর্াগর্ িদেয় মুিkর িদেক eিগেয় যান। তৃতীয় হে  যাঁরা কমর্েযাগী, eনারা ধূmমাগর্ িদেয় u েলােক 
িগেয় েভাগ করার পর আবার িফের আসেবন। চতথুর্ হে  যারা aসাধক, তােদরেক eর মেধয্ ধরাi হে  না, তারা জnােব মরেব, 
আবার জn েনেব আবার মরেব। যাঁরা কমর্েযাগী eনারা যিদo িফের আেসন, িকnt eনারা সাধারণ মাnেষর ঘের জn েনন না। d 
চারেট জn িনেত িনেত eনারাo jানমাগর্ী হেয় যান। eরপর বলেছন – 
 

শুkকেৃ  গতী েhেত জগতঃ শা ত মেত। eকয়া যাতয্নাবিৃtমnয়াবতর্েত পনুঃ।।২৬।। 

 ei েয dেটা পেথর কথা বলা হল, শুkপথ আর কৃ পথ, ei dেটা পথ িকnt িচরnন, ei পেথ েকান ছােড়ান েছাড়ন 
েনi। ei পেথর eকটা পেথ মাnষেক েফরত আসেত হয়, an পেথ তােক েফরত আসেত হয় না। ei জগৎ হে  aনািদ, 
েসiজn ei পথ dেটাo সনাতন, িনতয্। ei পেথ তার যাতায়াত েলেগi থাকেব, িকছু িকছু মাnষ eকটা পেথ মিুkর িদেক চেল 
যাে , িকnt েবিশর ভাগi িdতীয় পেথ িগেয় আবার েফরত চেল আেস। আর যারা সাধারণ েলাক তােদর ei পেথর মেধয্ ধরাi 
হে  না, তারা eখােনi জnােব আবার eখােনi মরেব। িকnt শাst েতা তােদর জno sগর্ নরেকর কথা বলেছ, িকnt eেদর sগর্ 
নরক aেনক িনm sেরর sগর্ নরক। েসi সব েলাক েথেক eরা খুব কম সমেয়র মেধয্ েফরত চেল আেস। আচাযর্ শ র আবার 
eখােন িনেজ েথেক েযাগ করেছন – ei গিতর কথা েয বলা হল, eটা সবার জn নয়, egেলা মিু েময় কেয়কজেনর জni বলা 
হে , যারা কমর্েযাগী আর যারা jানেযাগী তােদর জni বলা হে । eেদর বাiের বাকী যারা আেছ তােদর কথা eখােন বলাi 
হে  না।  
 

ৈনেত সতৃী পাথর্ জানn েযাগী মhুিত ক ন। তsাৎ সেবর্ষু কােলষু েযাগযkু ভবাজুর্ন।।২৭।। 

 েহ aজুর্ন, ei েয আমরা eত িকছু আেলাচনা করলাম, aধয্াt, aিধেদবতা, aিধভূত iতয্ািদ, eত আেলাচনা ei 
uেdে i করা হেয়েছ যােত তুিম ভােলা কের বুেঝ িনেত পার েয eকটা হে  েমােkর কারণ আেরকিট হে  বnেনর কারণ। 
মিুkর িদেক েযটা িনেয় যাে  েসিট eiজni েতামােক বলা হল তিুম েতা আর জীবনমুk হেত পারেব না, সাধারণ মুk হেয় 
আসল মুিkর পেথ eিগেয় যােত পারেব। েসটা তিুম িকভােব হেব? তsাৎ সেবর্ষু কােলষু েযাগযুk ভবাজুর্ন, েহ aজুর্ন েসiজn 
বলিছ তুিম সবর্দা সবর্kণ েযাগযুk হo। eর আেগ বেলিছেলন মামনুsর যুধয্ চ, আমােক মেন েরেখo যিদ তুিম যুd কর তাহেলo 
তিুম মুk হেব, কারণ মৃতুয্র সময় তিুম আমােকi মেন রাখেব, আমােক মেন েরেখ েদহতয্াগ করেল তুিম মিুkর পেথ চেল যােব। 
তারপর েশষ ে ােক বলেছন –  
 

েবেদষ ুযেjষ ুতপঃs ৈচব 
     দােনষ ুযৎ পণূয্ফলং pিদ m । 

aেতয্িত তৎ সবর্িমদং িবিদtা 
     েযাগী পরং sানমৈুপিত চাদয্m ।।২৮।। 

 িযিন িঠক িঠক jানেযাগী িতিন েবদ, যj, তপsা, দান ei ে  কমর্, eর েয ফল, eর ফল মােন েসi u  sগর্ বা 
নরক, যা িকছু বণর্না করা হেয়েছ eর সব িকছুেক aেতয্িত তৎ, aিতkম কের যান, eর েকান িকছুর বnেন িতিন আবd হন না। 
iদং িবিদtা, eirেপ সব িকছু জানার পর jানী আবd না হেয় েকাথায় চেল যান? sানমুৈপিত চাদয্m , ঈ েরর িদেক যাoয়ার েয 
পথ, েসi পথ িদেয় ীকৃে র সােথ eক হoয়া, ীরামকৃে র সােথ eক হoয়ার েয sান েসখােন চেল যান। 
 
 eত িকছু আেলাচনােত গীতার মলূ বkবয্ হে  –  সংসার আেছ আর ei সংসাের বnন আেছ, েভতের আমােদর জীবাtা 
আেছ, পরমাtা আেছন, bh আেছন। eবার েয aিত সাধারণ জীবন-যাপন করেছ তােত েকান asিবধার িকছু েনi, eেদর আবার 
পুনজর্nািদ হেত থাকেব। যখন ei সংসােরর সংহার হেয় যােব, েয মুk হয়িন তার েয সংsারgেলা রেয়েছ, সমs সংsার জীবাtার 
সােথ েথেক যােব। যিদo বলা হয় জীবাtা আর পরমাtা eক, তথািপ আপাত ভােব eকটা বnন জীবাtার মেধয্ েলেগ থােক। 
eরপর আবার যখন সৃি  হেব তখন আবার ei জীবাtােক সৃি র মেধয্ েটেন িনেয় আসা হেব। ei চk চলেতi থাকেব। ei ভােব 
চলেত চলেত eকটা সময় eমন আসেব েয েস কমর্েযাগী হেয় যােব। িকভােব হেব? যখন aবতােরর আিবভর্াব হয়, তখন eকটা 
তর  pবািহত হেয় জগেত আধয্ািtক িববতর্ন আেস। aবতােরর কথা শুেন শুেন েবশ িকছু মাnেষর মেনর মেধয্ eকটা পিরবতর্ন 
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আেস, ei পিরবতর্ন তােক unত মাnেষ rপাnিরত কের, তখন েস কমর্েযাগী হেয় যায়, সমাজেসবা করা, েলােকর ভােলা করা, 
ধেমর্র pচার করা, ei ধরেণর কাজ করেত শুr কের। ei কমর্ করেত করেত েস িকছু িকছু ঈ েরর তtto বুঝেত থােক। eরপর 
যখন েস শরীর তয্াগ কের তখন মৃতুয্র পর েস খুব u  েলােক চেল যায়। েসখােন aেনক িদন েভাগ করার পর আবার েস eেস 
জn েনয়। জn িনেলo তার সংsারgেলা েথেক যােব। eর পর েয েস পুেরা েভাগী হেয় জnােব তা নয়, কমর্েযাগী হেয়i আবার 
জnােব। eiভােব চলেত চলেত eক সময় তার মেধয্ eকটা িবেবক জাgত হেব েয িবেবকবশতঃ তার মেন iে  হেব েয আিম 
আর কমর্বnেন েযন না পিড়। কমর্বnন েথেক েবিরেয় eেস েস jানেযাগীর হoয়ার জn মন েদয়। তখন েস তার েবিশর ভাগ সময় 
oকঁার সাধনায় েলেগ থাকেব বা ঈ র িচnেন থাকেব। তার যা কাজ সবi করেব িকnt তার মনটা সব সময় ঈ র িচnেনi েলেগ 
থাকেব। bh আর ঈ র েসi eকi বst, ei িচnন যখন েস করেত থাকেব তখন তার dেটা সmবনার পথ খুেল যােব। eক হে , 
শরীর থাকেত থাকেতi তার jান হেয় েযেত পাের, তখন েস eমিনেতi মুk হেয় যােব, eেত েকান p i েনi। শরীরটা তখন যত 
িদন চলেব চলেত থাকেব, তারপর eক সময় শরীরটাo খেস পেড় যােব। আর িdতীয় েয সmবনাটা আেছ, েসটা হে , শরীর 
থাকেত থাকেত jান হয়েতা তার হল না, িকnt শরীর তয্ােগর সময় তার ঐ ভাবটা মেনর মেধয্ psুিটত হেয় যায়। তখন তার েয 
জীবাtা িছল, েসi জীবাtা শরীর েছেড় িদেয় eেগােত শুr করেব। িকnt নীেচ েয েভাগািদর েলাক আেছ, িপতৃেলাক, sগর্েলাক ei 
সব েলাকgিলেক সাঁ সাঁ কের েফেল িদেয় uপের িদেক চেল যায়। সমs েলাকেক যখন নীেচ েফেল িদেয় uপেরর িদেক েযেত থােক, 
তখন ঐ পেথর যত েদবতারা আেছন, েযমন aিgর েদবতা, েজয্ািতর েদবতা, eনারা আেs কের তােক oপেরর িদেক েঠেল েদন। 
ei িজিনষ gেলাi আবার কািহনী আকােরo েদoয়া হয়। েযমন বলা হয় কাশীেত যিদ েকu মারা যায়, িশব তখন তার কােন তারক 
মnt িদেয় তােক েদিখেয় েদন ei দয্াখ্  আমার aখN srপ। aখN srপ েদিখেয় তােক মুিkর মােগর্ েঠেল েদন। 
 
 a ম aধয্ােয়র পুেরা বkবয্ হে , েয মাnষ জীবনমুk নয় আবার েঘার সংসারীo নয়, ei di জনেক বাদ িদেয় যাঁরা 
আেছন, তাঁরা িকভােব জীবন যাপন কেরন আর মৃতযু্র সময় তােঁদর িক হয় eবং মৃতুয্র পের িক হয় ei িজিনষটােক eকমাt ei 
aধয্ােয়i আেলাচনা করা হেয়েছ। ei aধয্ােয়র যিদo নাম হে  তারকbh েযাগ, িকnt eখােন stিত করা হেয়েছ akর 
bেhাপসনার, তাi eর আেরক নাম হল akরbhেযাগ। o ঁ eর uপাসনা করা হেল মাnেষর আর পুনজর্n হয় না, ei বয্াপারটােক 
eখােন stিত করা হে । ei a ম aধয্ােয়র কেয়কিট িজিনষেক যিদ সিরেয় েদoয়া হয়, েযমন সহsযুগপযর্nমহষর্দ bh িবdঃ, ei 
ে াকটােক বাদ িদেয় েদoয়া হয়, তাহেল eর পুেরা দশর্ন iসলািমক o ী ািনিট দশর্েনর সােথ eক হেয় যােব। যিদ ei জীবেন 
jান uপলিb হেয় থােক তাহেল ei জীবেনi েস মুk হেয় েগল, তার আর েকান িচnা েনi। িকnt েশষ aবsায়, মােন মৃতযু্র সময় 
তার আlার িচnন বা িযশুর িচnন িক রকম িছল েসi anসাের তার sগর্ নরেকর sান িনধর্ািরত হেয় যােব। যারা সাধারণ েলাক, 
যারা পাপ কমর্ািদ কেরেছ তারা নরেক যােব, যারা আlার িচnা কেরেছ বা িযশুর িচnা কেরেছ তারা সবাi sেগর্ যােব। 
 
 eখােন েয কমর্েযাগীেদর আর jানেযাগীেদর পেথর কথা বলা হেয়েছ, eখন p  েয সবাiেক িক ei পথ িদেয়i েযেত 
হেব? না, eখােন eকটা ততৃীয় পথ আেছ যারা eখােনi সব িকছু েপেয় যায় তােদর আর ei dেটা পথ িদেয় েযেত হয় না, ei 
ততৃীয় পেথর কথা নবম aধয্ােয় িগেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। a ম aধয্ােয়র িকছু িকছু িজিনষ েবেদর সময় েথেক eেসেছ, eর 
িকছু িকছু িজিনষ আবার uপিনষেদo েদoয়া আেছ। আর ei ধারণা gেলা eেতা pাচীন েয িঠক েবাঝা যায় না িক বলেত চাiেছ। 
তেব েয িজিনষটা পির ার েবাঝা যাে  তা হল, মাnষ েযমন কমর্ করেছ েসi anসাের েস পথ েনয়, eকটা পেথ েস আবার েফরত 
চেল আেস আেরকটা পেথ তােক আর িফের আসেত হয় না। আর যারা সাধারণ েলাক তারা ei dেটা পেথর ধাের কােছi েযেত 
পােরনা, তারা জnায় আর মের, মেরi al িকছু িদেনর মেধয্ আবার জn েনয়। আর ei ধারণােক যুিkর uপর দাঁড় করাবার 
জn আরo কেয়কটা ধারণােক সংযুk করা হেয়েছ, েয ধারণা gেলা আমরা পরবিতর্ কােল পুরােণ েপেয় যাi। ei সব িকছু িমিলেয় 
eকটা সামিgক দশর্নেক eখােন দাঁড় করান হেয়েছ।  
 

o ঁতৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 
ীকৃ াজুর্নসংবােদ akরbhেযােগা নাম a েমাহধয্ায়ঃ।। 

******** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ১১i েসেpmর ২০১০ 
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 নবম aধয্ায় 

রাজেযাগ 
 
 নবম aধয্ােয়র আেলাচনা শুr করার আেগ a ম aধয্ােয়র মূল বkেবয্ আবার eকটু আেলাকপাত কের িনেল ei 
aধয্ােয়র বkবয্েক বুঝেত sিবধা হেব। যিদo গীতা বলেত চাiেছ ঈ রi আেছন, ঈ র ছাড়া আর িকছুi েনi, িকnt তািttক ভােব 
শুধু eiটkু েজেন িনেল আধয্ািtক জীবন যাtার চলার পেথ রসেদ ঘাটিত পেড় যায়। রসদ বাড়াবার জn আরo aেনক িকছু িবশদ 
ভােব জানার pেয়াজনীয়তা েথেকi যাে । a ম aধয্ােয় েদখান হেয়েছ েযাগীরা েদহতয্ােগর সময় িকভােব ঈ রেক লাভ কেরন 
মােন িকভােব তােদর মিুk হয়। a ম aধয্ােয় মলূ আেলাচনার েকndিবnd িছল eiটাi। তখন েসখােন বয্াখয্া কের েবাঝাবার জn 
বলা হে , েয মুিk চাiেছ তােক কেয়কিট িজিনষ বুেঝ িনেত হয়। আমােদর ভাষায় েসgেলা হে  জড় িক, ৈচতn িক, ভগবান িক, 
আtা িক। ei িজিনষ gেলােক েজেন িনেয় েসi anসাের মুিkপথগামীেক জীবন-যাপন করেত হয়। আর মতুৃয্কােল, যখন েস বুেঝ 
েগল আমার aিnম সময় eেস েগেছ, তখন েস িবেশষ ভােব ধয্ান করেত থােক। ঐভােব ধয্ান করেত করেত শরীর চেল েগেল, যারা 
jানমােগর্র সাধক তাঁরা মুিkর িদেক চেল যান, আর যাঁরা কেমর্াপসাক তাঁরা েযমন েযমন কমর্ কেরেছন েসi anসাের খুব u  
েলােক চেল যান, েসখােন িগেয় েভাগেটাগ করার পর আবার েফরত চেল eেস আবার কমর্ করেত করেত uপের িদেক aথর্াৎ মুিkর 
িদেক eেগােত থােকন। ei ভােব মুিkর পেথ েযেত তাঁেদর সময় েবিশ লাগাটাi sাভািবক। েসiজn যারা eখন pচুর জপ-ধয্ান 
করেছ, তারা েয ei জেni eত জপ-ধয্ান করেত শুr কেরেছন তা নয়, eর আেগর আেগর জn েথেকi কের আসেছন। 
 
 যারাi গীতা aধয্য়ন করেছন, শুনেছন, মানেছন, তােদরেক eটা িব াস করেতi হেব েয, সৃি  aনািদ কাল েথেক চেল 
আসেছ, জীবাtা ei সৃি র মেধয্ aিবরত ঘুরপাক েখেয় চেলেছ। ei তtt বা ধারণােক েয িব াস করেছ না, গীতা িকnt তার জn 
নয়। তােদর েসi ধেমর্ েযেত হেব েয ধমর্ িব াস কের েয, সবারi ei eকটাi জn আর ei জেn মৃতযু্র পরi সব েশষ। যিদ 
আিম মািন েয সৃি  aনািদ, আর ei সৃি র মেধয্ আিম aসংখয্ বার জn িনেয়িছ আর aসংখয্ বার আিম মেরিছ, আর ei জn-
মতৃযু্র মধয্ িদেয়i আমার kেমাnিত হে , তেবi গীতা আমার জn। kেমাnিত ei শbটােত ei কথাi বলা হে  েয, সব 
মাnষi মিুkর িদেক eিগেয় চেলেছ, eেগাবার পেথ চলেত চলেত কখন eকটা েহাঁচট েখেয় নীেচ পেড় েগল, আবার uেঠ দাঁিড়েয় 
আবার uপেরর িদেকi চলেত শুr কের। ei ভােব চলেত চলেত eকটা aবsা আেস, েযখােন eেস েস িঠক িঠক কমর্ করেত শুr 
কের, মােন ধমর্ কেমর্ মন েদয়, যj-যাগ কের, দান-ধয্ান কের। eiসব কের েস sেগর্ যায়, েসখােন েভাগ কের, েভাগ েশষ হেয় 
েগেল আবার eেস জn েনয়। আবার eiভােব চলেত চলেত eকটা সমেয় eেস েস jানমােগর্র সাধনা করেত শুr কের। 
jানমােগর্র সাধনা করা মােন, েযখােন েস িবচার করেত শুr কের জড় বলেত িক, ৈচতn িক, জড় আর ৈচতেnর িক সmকর্। 
িবচার করেত করেত যখন মতৃযু্র সময় আেস তখন ei িচnনটােকi মাথায় েরেখ েস শরীর তয্াগ কের। eরপর তার জীবাtা মুিkর 
িদেক eিগেয় যায়, েস আর ei পািথর্ব জগেত িফের আেস না।  
 
 ei dেটার বাiের eকটা তৃতীয় ে ণী আেছ, eরা হে  সাধারণ মাnষ, যারা েভােগi িলp হেয় আেছ। eেদর িক হেব? 
িকছুi হেব না, কাল মরেব আবার িকছু িদন পেরi জn েনেব। কত িদন eiভােব চলেব? হাজার হাজার লk লk জn eiভােব 
চলেত থাকেব। ei িতন ে ণীর বাiের আরকিট চতুথর্ ে ণী আেছ যারা জীবন মুk। eনারা ei জীবেন eত গভীর আর কেঠার 
সাধনা কেরেছন েয ei জীবেনi তাঁরা মুিk েপেয় যান। েবদােnর মূল লkয্o হেছ ei জীবনমুk হoয়া। জীবনমুিk না হেল 
েবদাn িঠক েসi রকম খুিশ হয় না। মৃতুয্র পর মিুk হেল বলেব eটা মেnর ভােলা, কাশীেত মরেল মুিk হল eটা েযন েবদােn 
িঠক জেম না। েবদােn জমেব কখন? তিুম যিদ েছাটেবলা েথেক ঈ রi সতয্ আর জগৎ িমথয্া ei ধারণােক মাথায় েরেখ সব িকছু 
তয্াগ কের গভীর ভােব কেঠার সাধনা কের িতিরশ বছর িক পয়িtশ বছর বয়েস তিুম মুিk লাভ কের নাo। িকnt মাnষ পােরনা, 
বুেড়া বয়েসo ঈ েরর িদেক মন না িদেয় বািক প াশটা িজিনেষ জিড়েয় থােক। যিদ না জিড়েয় থােক তাহেল জড়াবার বয্বsা কের 
েনoয়া হয়। যার জn ঠাkর বলেছন, মহামায়া িকছু না হেল eকটা েবড়াল পুিষেয়o তােক িদেয় সংসার কিরেয় েনন। মহামায়া আর 
িক করােব, eকটা সmল না থাকেল মাnষ থাকেত পােরনা, তাi eকটা সmল েজাগাড় কের েনয়। সmল আর িক, eকটা েবড়াল, না 
হয় eকটা kkর তা নাহেল কেয়কটা পািখ খাঁচায় পুের েসটােকi সmল কের েনেব। eসব না করেল eকটা বয্বসা শুr কের েদেব, 
আজকাল েতা েশয়ার মােকর্েটর রমরমা কারবার, হয়েতা তােতi টাকা েঢেল খবেরর কাগজ আর েফােনর মাধয্েম েখাজঁ েনেব 
েশয়ােরর দাম বাড়ল না কমল। িকছু eকটা কের েনেব, আর তােতi েফঁেস থাকেব। তাহেল মিুk হেব েকাথা েথেক। মুিk হেব 
কার? েয মুিk চাiেছ। যারা eকটু ধমর্ পেথ eেসেছ তারা কেয়কটা শােstর কথা শুেন, সাধেুদর d eকটা ভাষণ শুেন বলেছ hাঁ, 
আিম মিুki চাi। আসেল িকছুi চাiেছ না, sেযাগ পাে  না বেল, sেযাগ েপেলi েভােগ ঝাঁিপেয় পড়েব।  
 িকnt eর পের সমsা হে , আমােদর মত যারা িকছু শাst aধয্য়ণ কের িনেয়েছ, আমরা মেন করিছ eiভােব জnাব আর 
মরব eটা েযন eখন আর িঠক মন েথেক সায় িদে  না, আবার an িদেক জীবনমুk হoয়াটাo েকমন েযন হােতর বাiের মেন 
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হয়, কারণ aেনক েভাগ বাসনা eখনo েভতের িগj িগj  করেছ। জীবেন আমােদর eখনo েকান িকছুi তয্াগ করেত পারিছ িন, 
আবার an িদেক যারা সবর্s তয্াগ কের সnয্াসী হে  তােদরেক পলায়নবাদী বলেতo rেkপ কিরনা। যিদ জগৎ eেদর আদর 
করেত eিগেয় আেস তkিুন d-বাh েমিলয়া তােক জিড়েয় ধরেব, eরা আবার তয্ােগর কথা বেল। যুবক েছেলরা সব িকছু েছেড় 
সnয্াসীর আদশর্ িনে  eেদর তয্ােগর মূলয্ ei সব েলােকর েচােখi পড়েব না, তখন বলেছ eরা সব পলায়নবাদী। িকnt eেদর 
মেধয্o যারা ভাবেছ আিম aতটা েভাগীo হব না, সব িকছু তয্াগo করেত পারিছ না, জীবনমুk হoয়া েতা সmবi না, আর মৃতযু্র 
সময় ধয্ােন বেস িগেয় মনটােক rর মেধয্ িনেয় আসা iতয্ািদ করব, বাবাঃ ei িজিনষ েতা আমার পেk সmব হেব না। তাহেল e 
ছাড়া িক আর েকান পথ েনi? ভগবান ei শ াটােক সরাবার জni ei নবম aধয্ায়েক েবেছ িনেয়েছন। a ম aধয্ােয় েয কিট 
মিুkর পথ বলা হেয়েছ, শুধু ei কিট পথi েনi, eর বাiের an aেনক পথo আেছ। নবম, দশম, eকাদশ, dাদশ aধয্ােয় 
আরo আলাদা আলাদা পথ ভগবান েদখােবন। নবম aধয্ােয় নতনু পেথর কথা বলার আেগ ভগবান বলেছন – 
 

ীভগবাnবাচ 
iদং ত ুেত ghতমং pবkয্াময্নসয়ূেব। jানং িবjানসিহতং যj jাtা েমাkেসহশুভাৎ।।১।। 

 েহ aজুর্ন, েতামার েদাষদৃি  েনi, েসiজn েতামােক aিত gh eকটা uপেদশ েদব, ei uপেদশ হে  jানং 
িবjানসিহতং, jান o িবjান যুk। ei uপেদশ তুিম pতয্k uপলিb করেত পারেব। েতামােক আিম েদিখেয় েদব ei uপেদশেক 
িক ভােব uপলিb করা যায়। eখােন িবjােনর aেনক িকছুর aথর্ করা েযেত পাের, িবjােনর eকটা aথর্ হে  pতয্k jান, 
আেরকটা হেত পাের সাkাৎ anভব। jান o িবjান যখন eকসােথ গীতায় uেlখ করা হয়, তখন eর eকটা aথর্ হেত পাের 
সmূণর্ jান, ei jােন েকান লুেকাচিুরর িকছু থাকেব না, ei jানেক pতয্k uপলিb করা েযেত পাের। eরপর বলেছন যj jাtা 
েমাkেসহশুভাৎ, aশুভ েথেক তুিম মিুk েপেয় যােব। eখােন aশুভ মােন সংসার আর মিুk মােন জn-মতৃযু্র চk েথেক েবিরেয় 
আসা। aশুভ বলেত আমােদর মেনর আবজর্নাo হেত পাের। িকnt ei aধয্ােয়র সামিgক িচেtর সােথ স িত েরেখ aশুভ শেbর 
aথর্ হেয় যােব সংসার। eর পের ভগবান বলেছন – 
 

রাজিবদয্া রাজghং পিবtিমদমtুমm । pতয্kাবগমং ধমর্য্ং ssখং কতুর্মবয্য়m ।।২।। 

 েতামােক েয jােনর কথা বলব, ei jান pতয্k anভবযুk, সাkাৎ েচােখর সামেনi তুিম েদখেত পােব। তার মােন 
মতৃযু্র পের আিম জানেত পারব তা নয়, ei jানেক pতয্k anভব করার জn েতামােক মতৃযু্ পযর্n aেপkা করেত হেব না। ei 
েয বলা হয় কাশীেত মরেল মুিk, িকnt কাশীেত মরেল মিুk হল িক হল না eটা আিম কেব জানেত পারব? মৃতযু্র পরi আিম 
জানেত পারব েয আমার মুিk হল। িকnt মরার পর আমার িক হল আিম িক কের জানব, েসটা েতা না জানার মতi হল। iসলাম o 
ী ান ধেমর্ েলাক মারা যাoয়ার পর sেগর্ বা নরেক যায়, মরার পর sেগর্ েগল িক েগল না, আমরা িক কের জানব, জানার েতা 

েকান uপায় েনi। িকnt ei নবম aধয্ােয় ভগবান বলেছন, তিুম eেকবাের েচােখর সামেন pতয্k েদখেত পােব। তেব গীতা েথেক 
েথেকi bhjােনর pশংসা ei ভােবi করেব, যা uপলিb হেব েসটা েতামার েচােখর সামেনi েদখেত পারেব। আর বলেছন, ei 
jান sসখm , ei jান aিত সহজসাধয্, eর মেধয্ জিটলতা বেল িকছু েনi। রাজিবদয্া রাজghং, ei িবদয্া হে  রাজকীয়, 
রাজপথ বরাবর েযমন েসাজা থােক, েকানo টয্ারাবয্াকা থােক না, ei িবদয্ােতo েকান টয্ারাবয্াকা িকছু পাoয়া যােব না eবং aিত 
gh। ghm  eখােন হে  aতয্n grtপূণর্, িসিবআi আর মntী eমeলeেদর মেধয্ েযমন aেনক gh বয্াপার থােক eখােন েসi 
gেhর কথা বলা হে  না। বাবা-মা েযমন gh কথা বেলন েযটা বা ােদর জানার কথা নয়, েসi gেhর কথাo eখােন বলা হে  
না। ei jােনর আর িক ৈবিশ য্? পিবtm  iদং utমm , eিট aতয্n পিবtকাির। পিবt করার িজিনষ aেনক আেছ, sােনর সময় 
সাবান মািখ, সাবান পিবt করেছ, গ াজল মাথায় িছটাi o পান কির, গ াo পিবt করেছ িকnt েয jােনর কথা েতামােক বলেত 
যাি , পিবt কের eমন যা িকছু আেছ তার মেধয্ ei jান পিবtতম। ধমর্য্ং, ei jান িকnt শাstিবেরাধী নয়, পুেরাপুির শাstসmত।  
 
 ভগবান েতা ei jােনর eত pশংসা করেছন তেব সবাi জােন না েকন, আর জানেত চায়o না েকন? িন য়i েকান 
লুকেনা েকান রহs আেছ। িকnt ei jান হে  পির ার েখালাখুিল। তেব aেনক সময় েদখা যায়, aেনক jােনর মেধয্ pচুর 
ভােলা ভােলা িজিনষ পাoয়া যায়, িকnt ঐ jান হয়েতা ধমর্িবেরাধী। েযমন, যিদ কাuেক বয্া  ডাকািত িশিখেয় েদoয়া হয়, eখন 
ei িবদয্াটা আয়েt eেস েগেল aেনক টাকা হােত eেস যােব, হােত aেনক টাকা eেস েগেল েসi টাকা িদেয় সাধু েসবা করা 
যায়, জনকলয্াণমূলক কাজ করা যায়। িকছু িদন আেগ eকটা খবের েদখাি ল বড় বড় বাবাজীরা pচুর িkিমনালেদর তােদর আ েম 
আ য় িদে  তার বদেল aেনক টাকা িনে , েসi টাকা িদেয় জনকলয্ােণ বয্য় করা হে । eটা খুবi ভােলা কাজ, িkিমনালেদর 
আ য় িদেয় তােদর জীবন রkা করা হে  আবার তােদর টাকা িদেয় মাnেষর েসবায় লাগান হে । কাজটা ভােলা হেত পাের িকnt 
aধমর্ হেয় যাে । ei jােন aধেমর্র িকছু েনi। 
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 জগেত েদখা যায় েয কাজটা al পির েম করা হেয়েছ তার ফলটা al আর েয কাজটা েবিশ পির ম কের করা হেয়েছ 
েসi কােজর ফলটা ভােলা, ei েয িবদয্াটা eখােন বলা হে  eিট aিত sগম। েযমন িকছু িবদয্া আেছ েবাঝা o আয়t করা খুব 
কিঠন মেন হয় আবার িকছু িবদয্া আেছ খুব সহেজi েবাঝা যায়। িকnt তাi বেল মেন করা িঠক হেব না েয ei িবদয্া aিত sগম 
আর সহেজ আয়t করা যায় বেল eর ফলo সামাn, ভগবান িনেজi বলেছন ei িবদয্া an ােনর ফল aবয্য়m , eর ফল কখনi 
kয় হেব না। ei িবদয্ার eত সব pশংসা করা হে , eটা eক pকার gnstিত, gnstিত কের আমােদর মনটােক েটেন িনেয় আসা 
হে । খুব ভােলা িজিনষ েতামােক েদoয়া হে , খুব ম লযুk, আর ei jান যিদ তুিম eকবার ধারণা কের নাo তাহেল eর ফল 
তিুম সব সময়i পােব, কারণ ei jােনর ফল aবয্য়, eর েকান kয় েনi, তিুম িচরিদেনর মত মুk হেয় যােব। eরপর যারা ei 
িবদয্ােক মােন না, মানেত চায় না, জানেত চায় না, তােদর কথা বলেছন – 
 

a dধানাঃ পুrষা ধমর্sাs পরnপ। apাপয্ মাং িনবতর্েn মতৃযু্সংসারবt র্িন।।৩।। 

 যারা ei িবদয্ােক, ei িবদয্ার কথাgেলােক a dা কের, বুঝেত হেব eেদর মেধয্ আিsক ভাব েনi, eরাi হে  
নািsক। eখােন নািsক কথার aথর্ হে  যারা ঈ েরর কথােত িব াস কের না। আমােদর দশর্েন আিsক কথার িঠক িঠক aথর্ হে  
যারা েবদ মােননা, িকnt eখােন নািsক কথার aথর্ হে  যারা ভগবােনর কথায় িব াস কের না। যারা ধেমর্র কথা িব াস কেরনা, 
যারা েদহমাtেক িনেজর আtা বেল েবােঝ, আtা eরাo মােন, িকnt eরা iিndয়েকi আtা মােন, তাi েদেহর সব েভােগর কােজ 
eরা িনেজেদর লািগেয় িদে । eরা iিndয়gােhর বাiের িকছু বুঝেত চায় না, তাi eেদর ভগবােনর িদেক মন যায় না। ভগবােনর 
িদেক মনi যিদ না থােক তাহেল ভগবানেক পাoয়ারo েকান p i আেস না। েসiটাi eখােন বলেছন, apাপয্ মাং, আমােক না 
েপেয় eরা িনবতর্েn মতৃযু্সংসারবtর্িন, ei জn-মতৃযু্rপী সংসােরর মেধয্i ঘুরেত থােক। ঘরুেত ঘরুেত কখন uপের যাে  কখন 
নীেচ পেড় যাে ।  
 
 eখন যিদ সবাiেক বলা হয় pেতয্কেক দশ লাখ কের টাকা েদoয়া হেব িকnt তার আেগ যার যা িকছু আেছ সব িনেয় 
েনoয়া হেব। eখন যার কােছ যা িকছু আেছ তার মলূয্ d লাখ টাকা, েস েদখেব আমার d লাখ টাকা চেল যােব িকnt আিম দশ 
লাখ টাকা েতা েপেয় যাব। িকnt যার সব িকছুর মূলয্ প াশ লাখ টাকা, তােক েতা হতাশা eেস gাস কের েনেব, চিlশ লাখ টাকার 
সmদ তার হাত েথেক চেল যাে । েযািনর েkেt িঠক তাi হয়। েযািনেত িকছু েলাক নীচু েথেক uপের eেসেছ, িকছু েলাক uপর 
েথেক নীেচ eেসেছ। েয নীচু েযািন েথেক ভােলা েকান েযািনেত জn েনয় েস ভােব েবশ আিছ, েস eক লাখ েথেক দশ লােখ 
eেসেছ। আবার িকছু আেছ েয eক েকািট েথেক দশ লােখ eেসেছ। েস িনেজo বুঝেত পারেছ না, িকnt েভতের ছটফটািন eকটা 
হেতi থাকেব। আজ পযর্n কাuেক বলেত েদখা যায়িন েয, আমার pচরু টাকা হেয় েগেছ তাi আমার মেধয্ হতাশা eেস েগেছ। 
িকnt টাকা েনi হতাশা আেছ, িবেয় হে  না হতাশা আেছ, িবেয় হেয় েগেছ তাo হতাশ হে , সnান হে  না হতাশা আেছ, eমন 
সnান হেয়েছ েয তার জn সব সময় uিdg হেয় আেছ, জগেত সব িকছুর জn হতাশার ভাব আেছ িকnt eখনo পযর্n জগেত eমন 
কাuেক েদখা যায়িন েয বলেছ আমার aেনক টাকা হেয় েগেছ eর জn আিম হতাশাgs হেয় আিছ। টাকা আমােদর সবার pাণ, 
িকছুেতi ছাড়েত চাiব না। েযািনর েkেt যখন uপর েথেক নীেচ চেল যায় তখন aবsা খুবi েশাচনীয় হয়, িনেজo বুঝেত পাের না 
েকন মন খারাপ লাগেছ। মন খারােপর কারণেক যিদ anসnান করা হয়, তাহেল েদখেত পাoয়া যােব েয হয়েতা িতন ঘNা আেগ 
তার সােথ েকu dবর্য্বহার কেরেছ, িকংবা েকu হয়েতা েকান কটূ কথা বেলেছ। েভতের েভতের eটা কাজ করেত থােক। aেনক 
সময় েকান মাnষ হয়েতা েকান aশািnেত ভুগেছ, িকছুেতi মেন শািn পাে  না, সব সময় িখঁচিখঁচ কের যাে , িকছুi তার ভােলা 
লাগেছ না। তার মােনi হে , েস eমন েকান পাপ কমর্ কেরেছ যার ফেল েস oপর েথেক নীেচ েনেমেছ। eখন েযখােন আেছ 
েসখােন মেনর মত পিরেবশ পাে  না বেল তpৃ হেত পারেছ না, তার ফেল েস শািn পাে  না। িকছু িকছু kkর আেছ সব সময় 
েঘu েঘu কের যায়, আবার িকছু িকছু kkর শাn িশ  হেয় থােক। েয শাn িশ  হেয় আেছ বুঝেত হেব েস েবড়াল বা েবজী েথেক 
kkর হেয়েছ, আর েয kkর সব সময় aশাn হেয় ছটফট করেছ আর যােক তােক েঘu েঘu করেছ বুঝেত হেব েস uপর েথেক 
নীেচ েনেমেছ, বাঘ, িসংহ েথেক eবার kkর হেয়েছ।  
 
 eখন যিদ েকu মেন কের আিম যিদ হতাশাgs হেয় আtহতয্া কির তাহেল েতা আমার েবাধ থাকেব না। না, েবাধ 
aব i থাকেব। আtহতয্া করেল েpতেযানীেত িগেয় aেনকিদন থাকার পর মশা মািছ হেয় জnাবার পরo িকnt েস শািnেত 
থাকেত পারেব না। শািnেত না থাকার ফেল তােক আরo নীেচ পািঠেয় েদেব। মাnষ যখন মেন কের আমার জীবেন েকান িকছুi 
ভােলা লাগেছ না, ei ভােলা না লাগার জায়গাটা েথেকi িকnt তার ধমর্ শুr হয়। েতামার েকান িকছু ভােলা লাগেছ না মােনi হে  
তিুম oপর েথেক নীেচ পেড়ছ। আর ei ভােলা না লাগােক যিদ তুিম ekুিন কােজ না লািগেয় ধেমর্র িদেক মন না িদেয় হতাশায় 
পেড় থাক তাহেল তুিম eর েথেক আরo নীেচ পড়েব। যখন সাপ বয্াঙ হেব তখন আরo খারাপ লাগেব, তিুম িনেজo বুঝেত পারেব 
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না। eর পেরo যিদ মন েথেক হতাশা ভাব না চেল যায়, পেরর জেn েস গাছপালা হেয় জnােব। গাছপালা হেয় যিদ তখনo ভােলা 
না লােগ, তখন তিুম ভােলা ফল যিদ না িদেত পার, ভােলা ফল না িদেল মাnষ eেস বলেব, ei গাছটা েকান ফলটল েদয় না েদ 
গাছটােক েকেট। eiভােব আরo নীেচ েযেতi থাকেব। তারপর হয়েতা পাথর হেয় পেড় থাকেব। পাথর হেয়o ভােলা লাগেছ না, 
তখন িডনামাiট িদেয় ফািটেয় রাsার েখায়া বািনেয় েদেব আর েতামার uপর িদেয় িদনরাত ভারী ভারী সব Tাক gেলা চলেত 
থাকেব। eiটাi জগেতর িনয়ম, জীবাtা যখন oপর েথেক নীেচ পতন হেয় যায় তখন েস eক aসntি র aবsায় চেল যায়, নীচ 
েথেক যখন uপের যায় জীবাtা সnt  থােক। eকটা নকল েসানার েমাহর বলেছ – আিম নকল েসানার েমাহর হoয়ার ফেল 
জগতেক anেদর তলুনায় aেনক েবিশ েদেখিছ, আসল হেল eত েবিশ জগৎ েদখেত পারতাম না। কারণ আসল েমাহরেক মাnষ 
সামেল রােখ, নকল বেল তাড়াতািড় anেক গিচেয় েদoয়া েদoয়ার েচ া থােক। মাnষ যখন eকটা জায়গায় িনেজেক anপযুk 
েদেখ তখন তার নড়াচড়া শুr হেয় যায়। ঠাkর বলেছন – েয পােয়র uপর পা তেুল মেন করেছ েবশ আিছ, eেদর dারা িকছুi হেব 
না। eরা eখন িনm েযািন েথেক uপের eেসেছ তাi eরা eখন sখ েভাগ করেছ। নীচু েযািন েথেক oপের যাoয়ার েচ া েক কের? 
যার oপেরর েবাধ আেছ, eর oপেরo eকটা aবsা আেছ। যারাi জীবেন unিতর েচ া না কের, তারা িকnt আরo নীেচ পেড় 
যােব। েসiজn ীকৃ  eখােন বলেছন, আমােক যিদ eরা না পায় তাহেল মৃতযু্সংসারবtর্িন, তার আধয্ািtক েচতনা যিদ না জাgত 
হয় তাহেল েগাtা েখেতi থাকেব।  
 
 ভগবান বলেছন আমােক না েপেল eরা সবাi ei মতৃযু্rপা সংসাের ঘরুপাক েখেতi থাকেব। েয ভগবানেক পাoয়ার কথা 
বলেছন, eখন ei ভগবােনর পিরচয়টা িক, aথর্াৎ তাঁর srপটা িক, ভগবােনর কাযর্টা িক রকম? eর পর ভগবােনর srপ সmেn 
িকছু িকছু বণর্না করা হে । eর আেগ সpম aধয্ােয় ভগবান তাঁর srেপর িকছু িকছু বণর্না কেরিছেলন, a ম aধয্ােয় খুব al 
eকটু বণর্না কেরেছন, িকnt ei নবম aধয্ায় েথেক dাদশ aধয্ায় পযর্n ভগবান পুেরাপুির িনেজেক েমেল িদেয়েছন, ভগবান িনেজর 
কথাi বেল যােবন।  
 

ময়া ততিমদং সবর্ং জগদবয্kমিূতর্না। মৎsািন সবর্ভতূািন ন চাহং েতষব্বিsতঃ।।৪।। 

 জগদবয্kমূিতর্না, ভগবান বলেছন আমার েয srপ eটা হে  aবয্k। aবয্k মােন হে , মন, বুিd o iিndেয় িদেয় 
েযটােক জানা যায় না েসটাi হে  aবয্k। যারা ভগবান মােন না, ভগবান বেল িকছু আেছ নািক, যিদ ভগবান বেল েকu েথেক 
থােক তাহেল eেস েদখা িদক। ভগবান েতা েতামােক েদখা েদেবন, িতিন েতা েতামােক েদখা েদবার জn সবর্দা uদ্gীব হেয় 
আেছন, iে  করেলi িতিন েতামার সামেনi দাঁিড়েয় যােবন িকnt তিুম িক তােক ei েচাখ িদেয় aবেলাকন করেত পারেব? তুিম 
পারেব না তােক ei েচাখ িদেয় েদখেত, কারণ ভগবান হে  জগদবয্kমিূতর্না, aবয্k বলেত eখান ৈনবর্য্িkক ভগবানেক েবাঝাে  
না। যিদ েকu eেস বেল iেলkTন েpাটন বেল যিদ িকছু থােক তাহেল আমােক েদিখেয় িদক, আের বাবা iেলkTন েpাটনেক েতামােক 
েদখােত হেল েসi রকম মাiেkােsােপর দরকার পড়েব। যিদo েদখান হয় তাo েদখেত পারেব না oর কাযর্gিলেকi েদখেত 
পারেব। ei জগেত সব িকছু ei sূল েচাখ িদেয় েদখা যায় না। ভগবােনর েkেt ei eকi সমsা। েতামার ei মন, বুিd, 
iিndয় dারা ভগবােনর দশর্ন হয় না। তার জn েতামার িবেশষ iিndয়, িবেশষ মন দরকার। 
 
  মৎsািন সবর্ভূতািন ন চাহং েতষব্বিsতঃ, িব  bhােN যা িকছু আেছ, েছাট েথেক বড়, সবটাi মৎsািন, মােন আমােক 
আ য় কের আেছ। ei জলটা েযমন ei েবাতলেক আ য় কের আেছ, িঠক ei েবাতেলর মত, জগেত যাবতীয় যা িকছু আেছ সব 
আমােকi আ য় কের থােক। যা িকছুর pতীিত হে , ei আমার সামেন eত েলাকজন েদখিছ, েকন েদখিছ? আমার মেধয্ িতিন 
anযর্ামী rেপ িবরাজ কের আেছন বেল, আমােক িতিন আ য় কের আেছন বেলi সব িকছু আমার কােছ pতীিত হে । তারপেরi 
বলেছন, ন চাহং েতষব্বিsতঃ, িকnt েকান িকছুর মেধয্i আিম aবিsত নi, eiখােন আবার িবপরীত কথা eেস যাে । pথেম 
বলেলন, সমs জীেবর মেধয্ েয pােণর pতীিত হে , সবার মেধয্ জীবন চলেছ eটা চলেছ আিম eেদর মেধয্ আিছ বেল, eখন 
বলেছন আিম িকnt eেদর কাrর মেধয্ েনi। ei িবপরীত তttটােকi ভগবান আবার পের বয্াখয্া করেবন। 
 
 ei েবাতেলর মেধয্ েয জল আেছ, ei জল আর েবাতেলর মেধয্ eকটা সংসগর্ আেছ, dেটা বsti জড়, ei সংসগর্ হে  
জেড়র সােথ জেড়র সmকর্, িকnt জড় আর পরমাtা ei dেটার সে  কখনi সmকর্ হেত পােরনা, কারণ dেটাi িবপরীত ধমর্ী। 
েসiজn ভগবান বলেছন আিম oখােন বাস কির না। ei শরীেরর মেধয্ ঈ েরর বাস, eখন েকi যিদ ei শরীরেক িচেড় েদখেত 
চায় ঈ র ei শরীেরর েকাথায় aবিsত, েস েকান িদন eiভােব ঈ রেক েদখেত পারেব না। েকন বাস কিরনা পরপর কেয়কিট 
ে ােকর মাধয্েম পির ার করা হেব। 

ন চ মৎsািন ভতূািন প  েম েযাগৈম রm । ভতূভnৃ চ ভতূেsা মমাtা ভতূভাবনঃ।।৫।। 
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 গীতার ei ধরেণর কেয়কিট ে াক তেttর িদক িদেয় aতয্n গূঢ়, eর ভাবাথর্েক pথম pথম যারা গীতা aধয্য়ন করেত 
যান তােদর পেk ধরা খুব কিঠন। দশর্েনর িদক েথেক ei ে াক gেলা খুবi কিঠন। aেনক িদন ধের গীতা ভা ািদ সহ aধয্য়ন 
করেত থাকেল আর তার ভাবাথর্েক িনেয় aেনক িদন িচnন করেত থাকেল আেs আেs ে ােকর aথর্ gেলা পির ার হেত থােক। 
প  েম েযাগৈম রm  আমার েয েযাৈগ যর্, আমার েয মাহাtয্ েসটা তিুম েদখ। আমার িক রকম মাহাtয্? যাবতীয় যা িকছু ভূত 
আেছ সবi আমার মেধয্ aবিsত, aথচ েকান িকছুi আমার মেধয্ েনi, eেদর সােথ আমার েকান সmকর্ েনi, eiটাi হে  
েযাগমায়া। 
 
 আচাযর্ শ র খুব সহজ কের ei জায়গাটােত বয্াখয্া কের বলেছন – ঈ র আর তাঁর সৃি র মেধয্ সmকর্ হে  মrভূিম 
আর তার মরীিচকার জল। মrভূিম হে  বািলর সমুd, মrভূিমর সােথ বািলর eকটা pতয্k সংেযাগ আেছ িকnt মরীিচকার সােথ 
মrভূিমর েকান সmকর্ েনi। মrভূিম আেছ বেলi মরীিচকা আেছ। মrভূিম যিদ না থাকত তাহেল মরীিচকা েদখা েযত না। 
মরীিচকােত েয জেলর pতীিত হে  েসi জেল মrভূিমর eক কণা বািলo িভজেব না, কাrর তৃ া িনবারণ করা যােব না। ঈ র 
আর তাঁর সৃি র মেধয্ িঠক ei সmকর্। েসiজn eখােন বলেছন মৎsািন সবর্ভূতািন ন চাহং েতষব্বিsতঃ, সব িকছুi আমার মেধয্ 
aথচ আিম েকান িকছুর মেধয্i েনi, মrভূিমর মেধয্ মরীিচকা আেছ aথচ মরীিচকােত মrভূিম েনi, মrভূিম আেছ বেলi মরীিচকা 
েদখা যাে । েবদােnর eিট eকিট aতয্n grtপণর্ তtt। ei জগেত যা িকছু েদখা যাে  ঈ র ছাড়া িকছু েনi। ঠাkরেক eকজন 
বলেছন, আমােদর কত ক । ঠাkর বলেছন – িতিন ছাড়া আর েক আেছন, েস েতা তুিম েবাধ করছ তুিম ক  পা । eকটা dেটা 
কথার পর ঠাkরেক েসi ভk বলেছন – তাঁর েতা লীলা িকnt আমােদর pাণ যায়। তখন ঠাkর বলেছন – তিুম মােনা আর নাi 
মােনা, তুিম েসi রাম, রাম ছাড়া আর িকছু েনi। মরীিচকা বলেত িক েবাঝায়, eকটা নাম আর rপ বi আর িকছু নয়। আমােদর 
েkেt আমার eকটা নাম আমার eকটা আকৃিত, eiটাi নাম আর rপ, eiটাi মরীিচকা। আসেল সবi হে  েসi সি দানn, 
আসেল সবটাi মrভূিম, েসi মrভূিমেত মরীিচকােত জল েদখা যাে । eiজেn ভগবান pথেম বলেলন মৎsািন সভূর্তািন, যাবতীয় 
যা িকছু আেছ সব আমােতi aবিsত, তারপেরi বলেছন, ন চাহং েতষব্বিsতঃ, আিম েকান িকছুেতi েনi। িক কের থাকেব? eেতা 
েসi মrভূিম আর মরীিচকার জল। ভূতভৃn চ ভূতেsা, আমার জni সব চলেছ, আিমi eেদর ধারক o জনক, আিম আিছ বেলi 
eরা বড় হে , eরা কাজ করেছ, eরা খাoয়া দাoয়া করেছ। 
 
 যখন মাnষ েলৗিকক বুিdর আচরণ কের তখন বেল আমার আtা ei করেত চাiেছ, আমার আtা েতামার আtা েথেক 
আলাদা। ei েয ভাব আিম আলাদা তিুম আলাদা, ei ভাবgেলা সবi হে  িমথয্া jান, ajান pসূত। মূল কথা বলেত চাiেছন, 
ঈ র ছাড়া আর িকছু েনi। eরপের বলেছন, মাnেষর েভতের েয ভগবান ঢুেক বেস আেছন eটা কখনi সmব নয়। েকন সmব 
নয়? কারণ জেড়র মেধয্ কখন ৈচতn থাকেত পােরনা। তাহেল যা িকছু েদখিছ egেলা িক? বলেছন, egেলা হে  সব নাম আর 
rপ। নাম আর rপ হে  িমথয্া। িক রকম িমথয্া? মগৃ মরীিচকার মত, মরীিচকার জেলর মত িমথয্া। তাহেল েলােক েয আেলাচনা 
কের ঈ রi সব িকছু করেছন। িকছু করার েনi, e সবi হে  েলৗিকক jান।  
 
 আমরা কেয়ক িদন আেগ প ম aধয্ােয় েচৗd নং ে ােকর sভাবst pবতর্েত ei িজিনষটােক িনেয় আেলাচনা কেরিছলাম, 
eর aথর্ হে  যা িকছু কমর্ হে  সব pকৃিতi করেছ। মধুসূদন সরsিত বলেছন – েলােকরা েয বেল ভগবান করেছন, ভগবানi সব 
িকছু করাে ন। আমােদর sৃিত শাst, মহাভারতo বলেছ ভগবানi eটা েসটা করান, ভগবানi সব িকছু েদন, আবার েকৗিশকী 
uপিনষেদo আেছ – ভগবান যার ভােলা কেরন েস sেগর্র িদেক যায় আর ভগবান যার মn কেরন েস নরেকর িদেক যায়। আবার 
রামpসাদo গাiেছন ‘সকিল েতামাির i া’। তাহেল rিত, sৃিত, nায় িতনজনi বলেছন ভগবান করাে ন, হঠাৎ গীতা বলেছ 
ভগবােনর eেত েকান সmকর্i েনi, egেলার সে  আtার েকান সmকর্i েনi, egেলা সব pকৃিতi করেছ। pকৃিতটা িক? pকৃিত 
হে  িনেজ জড়। জড় হে  aেচতন, eখন গীতার ei কথােক িকভােব rিত, sৃিত আর nােয়র সােথ েমলােনা যােব?  
 
 তখন মধুসূদন সরsিত eiটাi বলেছন, aিত সাধারণ েলােকর েয বুিd, েসi বুিdেত েয তারা ei সব বেল তােত তারা 
েকান anায় করেছ না। িকnt যখন aৈdত jােন িঠক িঠক aবিsত হেয় যায়, তখন েস িঠক িঠক েদখেত পায় েয, আtা কখনi 
েকান িকছুেত জিড়েয় েনi। ei জেড়র েয jান eটা হে  িমথয্া jান। িকnt ei িমথয্া jানটা েসi কারেণi হে  েয কারেণ 
আtা আেছন। sামীজী সমুেdর uপমা িদেয় বলেছন – সমুেdর জেল েঢu uঠেছ, সমdু আেছ বেলi জেলর েঢu uঠেছ, আবার সব 
েঢu oঠা যখন বn হেয় যায় তখন সমুdi আেছ, সমুd eখন শাn হেয় আেছ। ei েঢu gেলা েদখা যাে  আর তার আ য় সমুd 
েনi eটা কখন বলা যায় না। an িদেক সমুd ছাড়া েঢu eর েকান aিst েনi, তাi aিs তােক বলা যায় না। েসiজn তাঁেক 
বলা হয় িতিন aিs নািsর পার। যখন েঢu েদখাে  তখন সিতয্i েদখাে  তােত েকান েদাষ েনi, aথচ েঢuটা eকটা নাম আর 
rপ, egেলা িমথয্া। eiটাi মায়া। সমুd আর তার েঢu, সমুd আেছ বেল তার েঢu আেছ, সমুdটাi সতয্, েঢuটা েদখা যাে  
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তাহেল eটাo সতয্, aথচ সমুd ছাড়া েঢuেয়র েকান aিst েনi, তাi eর েকান aিst েনi। আtা বা ঈ র আেছন বেলi ei 
েদহ, মন, iিndয় বুিdযুk সব জীবজগৎ েদখা যাে , েসiজn eটােক না বা িমথয্া বেল uিড়েয় েদoয়া যায় না। িকnt যখন 
তttjান হেয় যায় তখন েদেখ ei েদহ, মন, iিndয়, বুিd িকছুi িছল না, তখন েদেখ েয eতkণ যা িকছু আলাদা েদখিছলাম 
সবটাi িমথয্া jান। ভগবান eiটাi eখােন বলেছন। pথম ে াকটা সাধারণ েলােকেদর জn, েযখােন বলেছন আিম সমs pাণীেদর 
মেধয্ আিছ বেল েসiজn সব িকছু আেছ। তারপেরi বলেছন সব িকছু আমােত আ য় কের আেছ। েশেষ বলেছন আিমo oেত েনi 
oরাo আমােত েনi। েকন বলেলন? মrভূিম আর তার মরীিচকার মত, মrভূিম আেছ বেল তােত মরীিচকা েদখাে  িকnt eেদর 
pতয্k েকান সংেযাগ েনi। েযমন ei েবাতেল েয জল আেছ ei জেলর সােথ eকটা সরাসির েযাগ আেছ িকnt মrভূিম আর 
মরীিচকার েকান সরাসির সmকর্ েনi aথচ মরীিচকা হে  িমথয্া। eiটাi eখােন বলা হে । িকnt eেদর সmকর্টা িক রকম 
েদখাে , ভগবান দৃ াn িদেয় েবাঝাে ন – 
 

যথাকাশিsেতা িনতয্ং বায়ুঃ সবর্tেগা মহাn । তথা সবর্ািণ ভতূািন মৎsানীতযু্পধারয়।।৬।। 

 সাধারণ েলােকরা েযমন মেন কের সবর্t িবচরণশীল বায় ুআকােশ িsর হেয় আেছ, িঠক েতমিন ei জগেতর যাবতীয় যা 
িকছু সব আমােত আি ত। eখন বায়ু যিদ দূিষত হেয় যায় তাহেল আকােশর িক িকছু হেব? িকছুi হেব না, কারণ বায়ুর সােথ 
আকােশর েকান সmকর্i েনi। েসi রকম, জীেবর ধেমর্র সােথ ঈ েরর িকছু আেস যায় না।  
 
 নবম aধয্ােয়র pাথিমক েয তtt তা হে , ভূত বা জীবাtার aিst হল েভতের ভগবান আেছন বেল, ভগবান েভতের 
থাকেলo ভূেতর সােথ pতয্k েকান সmকর্ েনi, েযমন ei েবাতল আর তার েভতেরর জেলর pতয্k সংেযাগ আেছ, িকnt 
ভগবােনর সােথ ei ভূেতর ei ধরেণর েকান pতয্k সংেযাগ েনi। ei তtt েদoয়ার পর বলেছন, ei সব যা িকছু আেছ সব 
আমােতi আি ত আেছ। তারপেরi বলেছন, িকnt eেদর সােথ আমার েকান সmকর্ েনi। মূল বয্াপাের হে  ei েয সৃি টা 
েদখাে , eটা আসেল িমথয্া। িমথয্া মােন, eেকবাের েনi তা নয়, আেছ aথচ িমথয্া। eটােক েবাঝাবার জn মrভূিম আর 
মরীিচকার uপমা েদoয়া হয়। মরীিচকােত জল েদখা যাে  িকnt েস জেল কাrর তৃ া িমটেব না। আর মrভূিম আেছ বেলi 
মরীিচকা আেছ, মরীিচকার সে  মrভূিমর েকান সmকর্ েনi। তারপর বলেছন – 
 

সবর্ভতূািন েকৗেnয় pকিৃতং যািn মািমকাm । কlkেয় পনুsািন কlােদৗ িবসজৃাময্হm ।।৭।। 

 কlkেয় পুনsািন, যখন সৃি র িবনাশ হেয় যায়, েসi িবনােশর সময় সৃি েত যত জীব আেছ সব ভগবােনর aপরা 
pকৃিতেত চেল যায়।  সpম aধয্ােয় আমরা েদেখিছলাম ভগবােনর dেটা pকৃিত আেছ, eকটা পরা pকৃিত আেরকটা aপরা pকৃিত। 
aপরা pকৃিত হে  জড়, আমােদর সামেন ei যা িকছুর pকাশ েদখিছ, আিম আিছ, বািকরা আেছ, জল আেছ, েবাতল আেছ, 
মাiেkােফান আেছ, িবনােশর সময় egেলা আেs আেs সব aপরা pকৃিতেত চেল িগেয় si ngl e but undi f f erent i at ed   
mass e পিরণত হেয় যায়। eকজন sাঁকড়া েসানার বয্বসা চালায়, তার aেনক রকেমর িডজাiেনর গয়না িকছু লকাের আর িকছু 
েদাকােনর েশা েকেস সাজান আেছ। eকিদন েস িঠক করল আিম eখান েথেক বয্বসা gিটেয় চেল যাব। eখন েস সব গয়নাgেলা 
eকt কের আgেন গিলেয় eকটা েসানার বাট কের িনল। eখন যিদ বিল েদাকােনর গয়না gেলা ei মhুেতর্ েকাথায় েগল? েকাথাo 
যায়িন, সব গয়না েসানা িদেয়i ৈতয়ার কর হেয়িছল, েসigেলা আবার েসানােতi েথেক েগল। আবার িকছু িদন পের তার iে  হল 
আিম আবার বয্বসা শুr করব। তখন ঐ েসানার বাট েথেক আবার সব নানা রকেমর aল ার gেলা বািনেয় িনল। ভগবান িঠক ei 
রকমিটi কেরন। যখন সংহােরর সময় হয় তখন ভগবান সব িকছু ei ভােব sাঁকরার মত সব গিলেয় eকিট জড় িপেN পিরণত 
কের েদন। আবার যখন সৃি  শুr করেবন তখন কlােদৗ িবসৃজাময্হm , েসi eকটা েয জড় িপN ৈতরী হেয়িছল, েসখান েথেক 
আবার আেগর িজিনষ gেলাi েবিরেয় আেস। eiভােবi eকবার সৃি , eকবার pলয়, িকছু কাল পর আবার সৃি  eiটাi aনািদকাল 
েথেক kমাগত হেয় চেলেছ।  
 

ei পরা o aপরা ভগবােনর dেটা pকৃিত, পরা হে  ৈচতn আর aপরা হে  জড়। তnt দশর্েন বা শাkেদর কােছ ei 
পরা আর aপরা pকৃিতi হেয় যায় িশব আর শিk। aধয্াt রামায়েণ ei পরা o aপরা pকৃিতেক ীরামচnd আর সীতার সােথ 
eক কের েদoয়া হেয়েছ। dেটা বলা হে  বেট ei dেটাi িমেল eকটাi িজিনষ। িকnt eক যিদ থােক তাহেল তােক িদেয় কখন 
সৃি  হেত পারেব না, সৃি  হেত েগেল di হেত হেব। ei di েথেক তৃতীয় eকটা িজিনষ ৈতরী হল, ei তৃতীয় েথেক চতথুর্ ei 
ভােব পর পর সৃি টা eেগােত থােক। েসiজn বলা হয় সি দানn ছাড়া আর িকছু েনi। সি দানেnর dেটা rপ, ঠাkর ei জn 
বারবার বলেছন – সাপ আর িতযর্ক গিত, সােপর eকটা aবsা হে  েস kN ুিল পািকেয় চুপ কের পেড় আেছ, আেরকিট হে  তার 
িতযর্ক গিত, িঠক েসi রকম bh আর তাঁর শিk, eiভােব না বলেল ei িজিনষটােক বয্াখয্া করা যায় না। যারা েঘার aৈdতী, 
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তারা সব সময় বলেত থােকন েয সৃি  আেদৗ হয়িন। কারণ সৃি েক মানেল aেনক সমsা eেস যায়, িযিন শুd ৈচতn তাঁর েথেক 
eত িকছু েবিরেয়েছ, ei িজিনষ িকছুেতi মাথায় ঢুকেব না। েসiজn aৈdতবাদীরা যুিk িদেয় িদেয় েদখােবন সিৃ  বেল আদেপ 
িকছু েনi। িকnt ঠাkেরর কথা মত যিদ আমরা bh আর শিk েক েমেন িনi, bh আর তাঁর শিk aেভদ, eরপর সৃি র েখলা শুr 
হেয় েগেল সমsা হয় না। bেhর শিk eক সময় pকাশ হেত হেত ei bhােNর rপ েনয় আবার eকটা সমেয়র পর gেটােত 
gেটােত সৃি র যখন pলয় হেয় যায় তখন সব িকছু আবার েসi শিkেত িমেশ যায়। ঠাkর আবার eর uপমা িদে ন – বািড়র 
িগnীর eকটা nাতা কাঁথার হািড় থােক তােত aেনক িকছু শশার বীিচ, সমুেdর েফণা রাখা থােক, যখন দরকার পেড় তখন েসi 
হািড় েথেক বার কের েদয়। সাধারণ মাnষ eত কথা বুঝেত পােরনা, তাi বলা হয় সংসােরর িগnী হে ন শিk। েসi শিk েক? মা 
dগর্া, ীমা সারদা েদবী। িতিন সৃি র বীজ gেলা সব gিছেয় তেুল রােখন। আবার যখন সময় হয় তখন িতিন সৃি  pসব কেরন। eর 
মােন হে , ei যা িকছু আেছ সব eকিট aেভদ বstেত চেল েযেত শুr কের। ei েয সৃি  হল, সৃি  েশষ হেয় েগল, সৃি  কেব 
হল, কখন হল egেলা েক জানেছ, মনi েতা জানেছ। িকnt েয মহৎ েথেক মেনর uৎপিt েসi মহৎo যখন পরমাtার মেধয্ িবলীন 
হেয় যােব তখন সৃি েক েক মাপেত যােব? ভগবান বলেছন –  
 

pকৃিতং sামব ভয্ িবসৃজািম পনুঃ পনুঃ। ভতূgামিমমং কৎৃsমবশং pকেৃতবর্শাৎ।।৮।। 

 আমার ei aপরা pকৃিতেক বশীভূত কের, aপরা pকৃিত, েবদাn মেত যােক মায়া বলা হে , তnt মেত হে  শিk, েসi 
মায়া বা শিkেক বশীভতূ কের িবসজৃািম পুনঃ পুনঃ, ei সিৃ র বীজ ছাড়লাম আবার pলেয়র সময় সব সৃি েক আিম আমার মেধয্ 
িগেল েফিল। মুেNােকাপিনষেদ বলেছ – যেতাণর্ািভঃ সৃজেত গৃhেত চ, ঊণর্নািভঃ মােন মাকড়সা, মাকড়সা িনেজর েপট েথেক 
জালটােক ছিড়েয় েদয়, আবার জালটােক েটেন িগেল েফেল। ভগবান eখােন dেটা হেয় যান, পরা pকৃিত আর aপরা pকৃিত। 
eটােকi আবার তেnt বলেছ, েসi সি দানn d ভােগ িবভk হেয় সৃি র কাজ কেরন, িশব আর শিk। েকননা di না হেল সৃি  
হেবi না।  
 
 ে ােকর পেরর aংেশ বলা হে  ভূতgামিমমং কৃৎsমবশং pকৃেতবর্শাৎ, eiসব ে ােকর জn েবদাn দশর্ন খুব জিটল হেয় 
েগেছ। কারণ, আমােক যতi বলা েহাক েসi eক সি দানni আেছন, িতিন ছাড়া আর িdতীয় িকছু েনi, িকnt আিম সামেন সব 
সময় বh বh েদেখ যাি , ei eক আর বhেক েমলােনা খুব কিঠন।  eখােন ভগবান বলেছন, সি দানেnর বাiের িকছু েনi, ei 
েয আমার সামেন মাiেkােফােনর েলাহার দN eিটo সি দানেnর বাiের নয়, আিমo সি দানেnর বাiের নi। eখন আমার মেধয্ 
আিম েবাধ আেছ িকnt ei েলাহার দেNর আিম েবাধ েনi। eখন সৃি র সংহােরর সময় আমার যিদ মুিk না হেয় থােক, তাহেল 
আমার েয ei আিম েবাধটা েথেক যাে , েসi আিম েবাধ িনেয় আিম aেনক েলােকর ভােলাবাসায় আবd হেয় আিছ, ei আিম 
েবাধ িদেয় িকছু েলােকর pিত িবেdষ পুেষ েরেখিছ। eখন সংহােরর পর ei আিম েবাধ আর ei আিম েবােধর সােথ সmকর্ যুk 
সমs িকছুi বীজাকাের চেল যােব। aপরা pকৃিতর েতা নাশ হয়িন, েসেতা ভগবােনর সােথ eক হেয় আেছ। েসখান েথেক আবার 
aপরা pকৃিত েবেরােব, েসখান েথেক pকৃিত rেপ আলাদা হেয় যােব, েসখান েথেক মহেতর সৃি  হেব, মহৎ েথেক আবার সব সৃি  
েবেরােব। তখন েদখা যােব আেগর কেl আমার েয আিম েবাধ যুk ৈচতnেক ছাড়া হেয়িছল আবার ei কেl েসটা িফের আসেব, 
আবার েসiখােন েথক আিম েবােধর সে  যা যা সmকর্ যুk িছল েসgেলা আবার eেস জুেট যােব, যত িদন না আমার মুিk হে  
তত িদন eiভােবi চলেত থাকেব।  
 
 ভােলাবাসা আর ঘৃণা ei dেটাi pকৃিতর। তাi যিদ হয় তাহেল িক আমরা কাuেক ভােলাবাসব না? িকছু িদন আেগ eক 
বয়s ভk sামী ভূেতশানnজীর sৃিতকথার আেলাচনা করেত িগেয় বলিছেলন েয, sামী ভূেতশানnজীর মেধয্ িক গভীর ভােলাবাসা 
িছল, সবার pিত িতিন ei ভােলাবাসা েঢেল িদেতন। তাi বেল িক sামী ভূেতশানnজী মায়ায় আবd িছেলন? আসেল আমরা 
েবদােnর মূল তttটাi বঝুেত পািরনা বেল ei ধরেণর udট িচnা আমােদর মাথার মেধয্ আেস। pকৃতপেk মাnষ কােক 
ভােলাবােস? বৃহদারণয্ক uপিনষেদর ঋিষ বলেছন মাnষ েযখােন আtার ছিব েদেখ তােকi েস েবিশ ভােলাবােস। aত u  বয্াপাের 
না িগেয় যিদ আমরা আরo সাধারণ sের িগেয় িবে ষণ কির তাহেল মাnষ েয িজিনষেক মেন কের eিট আমার বয্িkেtর 
সmpসািরত rপ, মাnষ েসটােকi ভােলাবােস, eর বাiের মাnষ কখনi ভােলাবাসেত পােরনা। sামী তার aিst stীর মেধয্o 
সmpাসািরত েদখেছ তাi েস stীেক ভােলাবাসেছ। িঠক eকi কারেণ মাnষ িনেজর বা ােক ভােলাবাসা, িনেজর সmদ, গাড়ী, বািড়, 
বয্া  বয্ােলn, িনেজর kkরেক ভােলাবােস, সব েkেti িকnt তার বয্িk সtার pসার হে  বেল ভােলাবাসেছ। েয জায়গােটেত 
িগেয় তার বয্িkেtর সীমানা েশষ হেয় েগল তারপর আর ভােলাবাসা থােক না, eকটা বয্বহািরক সmকর্ থােক মাt। আজ েথেক 
প াশ বা eকশ বছর আেগ বা তারo আেগ েবিশর ভাগ মাnষi gােম থাকত, আর gােমর সবার pিত তােদর বয্িk সttার eকটা 
eকt েবাধ থাকত, eটাi হে  তােদর বয্িk সttার eকটা িবরাট সmpসািরত rপ। gােমর বাiের শহের চাকির করেত িগেয় েতা 
কত েলােকর সে i পিরচয় হত, িকnt তার gােমর েকu যিদ শহের আসত তখন খবর চেল েযত তার কােছ েয, েতামার েদশoয়ািল 
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ভাi eেসেছ। সব কাজ েফেল তার আদর যt করেত ছুেট েযত। আেগকার িদেন নতুন িবেয় কের শুড় বািড়েত চেল আসার িকছু 
িদন পর যিদ তােক বলা হত েতামার gাম েথেক েকu eেসেছ, শুেনi eকগাল হািস েবিরেয় েযত, eমনi gােমর েলােকর সােথ 
eকাt েবাধ িছল।  
 
 eখন sামী ভূেতশানnজীর মত েয েকান সnয্াসী, যাঁরা সারা জীবন pচুর আধয্ািtক সাধনা কেরেছন তাঁেদর জাগিতক 
বnন gেলা িশিথল হেয় যায়। জাগিতক বnন যত আলগা হেয় যায় ততi িকnt তাঁর eকt েবাধটা বাড়েত থােক। তাঁর eকমাt 
eকt েবাধটা হে  মtঃ সবর্ং pবতর্েত, ei জগেতর যা িকছু আেছ সব আমার েথেকi েবিরেয়েছ, সব িকছু আিমi হেয়িছ, সবর্ং 
খিlদং bh, যা িকছু আেছ সব bh। eবার ভাবুন eঁর বয্িkt eখন েকাথায় িগেয় েঠকেছ? েকাথাo িগেয় আর বয্িkt েথেম 
যাে  না। eকটা েছাT েপাকা েথেক শুr কের যত pাণী আেছ সবার মেধয্i িতিন িনেজর aিst anভব করেছন। সাধারণ মাnষ 
শুধু িনেজর stী, সnান, বnু-বাnবেদর মেধয্i িনেজর aিstেক anভব কের, আবার িকছু মাnষ আেছ যারা শুধু িনেজর মেধয্i 
িনেজর aিstেক anভব কের। িযিন মহাtা, মহাপুrষ িতিন তখন েদেখন েয aসৎ েসo আিম, েয সৎ েসo আিম। ীমা আরo 
eক ধাপ eিগেয় বলেছন আিম aসেতরo মা সেতরo মা। মলূ ভাবটা িকnt eকi। eখন আমােদর েkেt বয্িkেtর কত দরূ 
িবকাশ হেত পাের? eকটা kkর যখন িতন চারেট বা া েদয়, তখন kkর িকnt তার বা ার সােথ িনেজেক eকt েবাধ কের। িকnt 
eকটা সমেয়র পর তার ei eকt েবাধটােক বা া েথেক সিরেয় েদয়, বা াgেলা েথেক পুেরা আলাদা হেয় যায়। িকnt মাnেষর 
েkেt তা হয় না, বাবা-মার কােছ তার েছেল-েমেয় সারা জীবন বা াi েথেক যায়। বা া বড় হেয় যাoয়ার পরo মা-বাবার সে  
eকt থােক। ভােলাবাসার ei পিরিধটা িবরাট। মাnষ আধয্ািtক আেলােক যত udািসত হেত থাকেব তার িকnt eকt েবােধর 
সীমানাটা kমশi িবsার হেত থাকেব। ঠাkর eiটােকi eকটা সীমানা েটেন িদেয় বলেলন – শুধু িনেজর সnান, আtীয় বnু 
বাnবেক ভােলাবাসার নাম মায়া আর সবাiেক ভােলাবাসার নাম হে  দয়া। দয়া েথেক মুিk হয়, মায়া েথেক বnন ৈতরী হয়। যার 
মেধয্ িঠক িঠক আধয্ািtক েচতনা জাgত হেয়েছ তার ভােলাবাসা মুি েময় কেয়কজেনর মেধয্i সীমাবd থাকেব না। তার 
ভােলাবাসা, কrণা, দয়া সমs pাণীর pিত pবািহত হেব। sামীজী বলেছন – যত িদন সবার মিুk না হে  তত িদন আিমo মুিk 
চাiনা। ei ভােলাবাসা বnেনর কারণ হয় না। ভােলাবাসা di রকেমর হয়, eকটা ভােলাবাসা আেছ, আিম েতামােক ভােলাবািস 
তিুম আমার হেয় থাকেব, তুিম aপেরর িদেক মন িদo না। আর িdতীয় ভােলাবাসা হয় ভগবােনর pিত, আিম েতামােক ভােলাবািস, 
তিুম আমােক ভােলাবাস আর নাi বাস তােত আমার িকছু আেস যায় না। ei ধরেণর ভােলাবাসাi মুিkর পেথ িনেয় চেল যায়।  
 
 আমরা েয aেথর্ ভােলাবাসােক েদিখ, েসi aেথর্ ভােলাবাসা িকnt aতয্n খারাপ, িকnt িবেষর oষুধ হে  িবষ, ভােলাবাসা 
িদেয়i ভােলাবাসার িবষtটােক নাশ করেত হেব। সবর্ং খিlদং bh যখন বলেছ তখন আমােক সমs জগতেক ভােলাবাসার কথাi 
বলা হে । িকnt েসi চরম u  aবsার কথা আমরা eখন িচnা বা ধারণাi করেত পারেবা না। েসiজn েকাথাo pথেম eকটা 
ভােলাবাসা িদেয় শুr করেত হয়, তা নাহেল মাnষ িখটিখেট আর rk েমজােজর হেয় যায়। যত কম েলাকেক আিম ভােলাবাসিছ 
তত িকnt আিম বাঁধেন আিছ আর eেকবােরi যিদ কাuেক না ভােলাবািস তাহেল আিম asর, সাপ েযমন িনেজর বা ােক েখেয় 
েনয়, eেদরo েসi aবsা হয়। সৃি র aনািদ কাল েথেক ei িজিনষ চেল আসেছ। eটা কেব েথেক চলেছ েকu বলেত পারেব না, 
eকমাt ভগবানi জােনন। 
 
 ভগবান eখােন বলেছন aবশং pকৃেতবর্শাৎ, মূল কথা হে  যােদর মুিk হয়িন তােদর আবার সবাiেক েফরত আসেত 
হেব। আর ভগবান হে ন সি দানn, জীবাtা ৈতরী করা তার কােছ িকছুi না। জীবাtা যখন pথম সি দানn েথেক েবেরােব 
তখন eেকবাের শুd ৈচতn aবsায় থােক। ভগবান pথম েয সৃি টা কেরন তখন েস থােক eেকবাের শুdাtা, তাঁর dারা সৃি র 
েকান কাজi সmব হয় না। েযমন সনৎkমাররা েয চার ভাi িছেলন, eঁনারাi িছেলন ভগবােনর pথম সৃ  জীবাtা, জn িনেয়i 
eনারা তয্াগ ৈবরাগয্েক aবলmন কের পুেরাপিুর িনবৃিtর পেথ চেল েগেলন। তারপর আেs আেs েয সব জীবাtারা ৈতরী হল, 
সংসােরর সংসগর্ করেত করেত তােদর তয্াগ ৈবরাগয্ কমেত থােক, আর েভােগর িদেক েবিশ মন িদেত থােক, তখন ভগবােনরo 
কাজ কেম যায়, তখন জগৎ তার িনেজর মতi চলেত থােক। তখন জগৎ eত েভােগর pিত eকাt হেয় যায় েয, েয ভগবান সব 
সৃি  করেলন তাঁেকi আবার aবতার হেয় তয্াগ ৈবরােগয্র িশkা িদেত জn িনেত হয়। ei হে  লীলা। তয্াগ ৈবরােগয্র dারা যার 
jানলাভ হয়িন, jান লােভর dারা যােদর মুিk হয়িন তােদর পুনঃপুনঃ সৃি র মেধয্ ঘুরপাক েখেত হেব, pকৃিত তখন েযন eেদর 
aবশ কের েটেন েঘারােত থােক, aবশং pকৃেতবর্শাৎ। eরপর বলেছন – 
 

ন চ মাং তািন কমর্ািণ িনব িn ধন য়। uদাসীনবদাসীনমসkং েতষ ুকমর্s।।৯।। 
 ei েয ভগবান সৃি  কের িদেলন, েসi শুd ৈচতn সৃি র মেধয্ eেসi মায়ার খpের পেড় সmণূর্ aশুেdর মত আচরণ 
করেত শুr কের িদল, কািমনীর েপছেন েদৗড়ােত শুr করল, aেথর্র েপছেন েদৗড়াে , নাম-যেশর েপছেন েদৗড়াে , বৃি  হেল 
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েচঁচাে , বৃি  না হেল েচঁচাে  আবার ei বৃি েক িনেয় কত কিবতাo িলখেছ, ছিব আঁকেছ। eরi মেধয্ কখন আনেn লাফাে , 
কখন dঃখ, যntণায় কাতর হেয় েভে  পড়েছ। egেলার জn দায়ী েক? ভগবানi েতা সৃি  কেরেছন। pায়i েলােকর ei p  কের, 
আমােক েতা ভগবানi সৃি  কেরেছন তাহেল আমার সব পােপর জn দায়ী েতা িতিনi। িকnt ভগবান বলেছন – না, আিম দায়ী নi, 
কারণ ei কমর্gেলা আমােক েকান বnেন েফেল না। কারণ আিম uদাসীনবৎ চ আসীনm , সব িকছুেত আিম uদাসীন eবং aসkm , 
সmূণর্ ভােব aনাসk।  
 
 ei নবম aধয্ােয়র সাত, আট o নয় aতয্n grtপণূর্ ে াক। সাত নং ে ােক ভগবান বলেছন আিম সংহার কির আবার 
আিমi সৃি  কির। তারপর আট নং ে ােক বলেছন আমার েয pকৃিত তার সাহােযয্ সমs িকছুেক aবশ কের েটেন িনেয় আিস, 
েজেল েযমন মাছেক জােলর মেধয্ েটেন েনয়। তাহেল eেতা েয কাN ঘটেছ eর জn দায়ী েক? ভগবান বলেছন আিম আদেপi 
দায়ী নi। তাহেল েক দায়ী? েকui নয়। eখােন আচাযর্ খুব snর বয্াখয্া করেছন – eটা শুধু ভগবােনর েkেti নয়, েয েকান 
েলােকর েkেti pেযাজয্, ১) কতৃর্t aিভমান aভাব eবং ২) ফলস  aভাব। সহজ ভাষায় eর aথর্ হে  কেমর্o আসিk েনi আর 
কমর্ফেলo েকান আসিk েনi। ei dেটা িজিনেষর েবাধ যিদ কাrর মেধয্ থােক তাহেল েস যিদ কাrর গলাo েকেট েদয় তাহেলo 
তার িকছু eেস যােব না।  আজকালকার েছেলেমেয়রা েযমন বেল I want j ob sat i sf act i on   , আের আেগ িনেজর sel f  
sat i sf act i on িনেয় eেসা তারপর  j ob sat i sf act i on  আসেব। আবার িকছু েছেলেমেয় েকান কাজ করেত যাoয়ার আেগ 
েখাঁজ েনেব pay package  িক রকম িদে । েয  j ob sat i sf act i on , চাiেছ তার কেমর্ আসিk আর েয আেগ েখাঁজ িনে  িক 
রকম pay package  িদে , তার কমর্ফেল আসিk। ভগবান যখন ei সৃি র কাজ কেরন িকংবা আবার সংহােরর কাজ কেরন তখন 
তাঁর না আেছ ei কেমর্ sৃহা, না তাঁর আেছ ei কমর্ফেলর pিত েকান sৃহা। চতথুর্ aধয্ােয়i ভগবান বেলেছন – ন মাং কমর্ািণ 
িলmিn ন েম কমর্ফেল sৃহা, আমার কাজ চাi, কাজ ছাড়া আিম থাকেত পারেবা না, eেতo ভগবােনর েকান sৃহা েনi, আবার 
যখন আিম কাজ করব েসi কােজর ফেলo আমার েকান আসিk েনi। ei dেটা, কেমর্ sৃহা আর কমর্ফেল আসিk যিদ থােক 
তাহেল বুেঝ িনেত হেব তােক কত জn েয ঘুরেত হেব েকu বলেত পারেব না। আমরা মেন কির আমার কাজ করার eতটkু বাসনা 
েনi আর েয কাজটুk কের িদলাম তােত েক িক বলল, েক িক পুরsার িদল েসi িনেয় আিম িকছু ভািবনা। egেলা িকnt আমােদর 
মেনর কথা নয়। েকu যিদ কাজ নাo কের েস িকnt েচ া কের যােত কাজ না করেত হয়, eটাo িকnt আসিk। ভগবান সৃি  
করেছন pলয় করেছন, eেত েয তাঁর করার েয i া আেছ তাo েনi, করার েয iে  েনi তাo না, করার পর সৃি  েকমন হল 
েসi িনেয়o তাঁর েকান মাথা বয্াথা েনi। আমরা যখন d’লাiেনর কিবতা িলিখ আমােদর যত কােছর েলাক আেছ সবাiেক েফােন 
কিবতাটা পেড় না েশানােল মন শাn হয় না। আমরা েবিশর ভাগ েলাকi কাজ করেতi চাi না, আসেল কাজ করার kমতাi eখন 
আমােদর হয়িন। কাজ করার kমতা aজর্ন করেত eখনo aেনক জn বাকী। আর যখন কাজ করার kমতা হেব তখন কেমর্র ফেল 
েয তার িক pচN আসিk আসেব আমরা কlনাi করেত পারব না। আবার aেনেকর হয়েতা কমর্ফেল sৃহা েনi, িকnt মােঝ 
মােঝi তােদর কমর্ করার sৃহাটা চািগেয় oেঠ তখন েকান কাজ না কের শািn পায়না। eেদর ei কমর্ করার sৃহাটাo eক সময় 
চেল যােব। শ রাচাযর্ eiটাi eখােন বলেছন, ei dেটা িজিনষ কেমর্ আসিk আর কমর্ফেল aনাসিk যখন েকান মাnেষর eেস 
যায় তখন েসi মাnষ ভগবােনর মত হেয় যায়। আর যিদ কেমর্o আসিk কমর্ফেলo যিদ সমান sৃহা থােক তাহেল েরশেমর 
gিটেপাকার মত িনেজর জােল িনেজi েফঁেস আটেক থাকেব। eর পেরর ে ােক বলেছন – 
 

ময়াধয্েkণ pকিৃতঃ সয়ূেত সচরাচরm । েহতনুােনন েকৗেnয় জগিdপিরবতর্েত।।১০।। 

 eখােন সাত আর আট ei dেটা ে াক িমিলেয় ভগবান eকটা তtt িদে ন, নবম ে ােক আেরকিট তtt িদে ন। দশম 
ে ােক ততৃীয় আেরকিট তtt িদে ন। ei দশম ে াকিটo খুব জিটল। ei aেথর্ জিটল বলা হে  েয, eর aথর্েক an ে ােকর 
সােথ সাম s করা খুব কিঠন। pথেম বলেলন, সৃি , িsিত o লয় ভগবানi করেছন। eখােন ভগবােনর কতৃর্t eেস যাে , কতৃর্t 
যিদ eেস যায় তাহেল ei কেমর্র পাপ-পূণয্ যাi েহাক না েকন ভগবােনর uপর বতর্ােব। নয় নং ে ােক eেস ভগবান পুেরা d হাত 
তেুল বেল িদেলন েয, ei সিৃ , িsিত o pলয় rপ কােযর্ আমার েকান আসিk েনi তাi ei কেমর্র েকান িকছু আমােক বাঁধেত 
পােরনা, hাঁ আিমi কেরিছ িকnt আিম িনিলর্p হেয় কেরিছ। eবার দশ নং ে ােক eেকবাের হাত েঝেড়পেুছ সাফ কের িদে ন।  
 
 ময়াধয্েkণ pকৃিতঃ সূয়েত সচরাচরm , যা িকছু েগালমাল করার সব pকৃিত করেছ। আিম eসেব েনi, egেলা আিম িকছুi 
কিরিন। ভগবান ei িতনেট ে ােকর মেধয্ িতন রকেমর কথা েকন বলেছন eটােক বয্াখয্া করা সিতয্i খুব কিঠন। eর মেধয্ dেটা 
সmবনা থাকেত পাের। eকটা হে  ‘arnিত nায়’, েকান েমেয় যখন িবেয়র পর শুর বাড়ী আেস তখন শুর বািড়র েলােকর 
আশা কের পুt আর পুtবধু eরা dজন েযন বিশ  আর arnিতর মত sখী দmিত হেয় িচরিদন দাmতয্ জীবন যাপন করেত 
পাের। েসiজn নববধুেক রােতর আকােশ arnুিত তারা েদখান হত। arnিত তারাটা খুব েছাT, চট্  কের সহেজ কাrর েচােখ 
পড়েব না। তখন তােক বলা হত – ঐ েয গােছর ডালটা েদখছ, ঐ ডােলর সব েথেক uপেরর পাতার িদেক নজর দাo। ঐ পাতার 
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েসাজা েয ujjল তারাটা েদখেত পাে া, েসi ujjল তারার পােশ eকটা েছাT তারা েদখেত পােব, ঐিট হে  arnুিত তারা। 
eটােক বলা হয় ‘arnুিত nায়’। pথেম eকটা িবরাট ঢাuস িজিনষেক েদখান হল, তারপর ঢাuস িজিনষেক েদিখেয় তার েথেক 
আেরকটু েছাট, তারপর তার েথেক আরo েছাট িজিনষেক েদখান হত। শােstর কথা খুবi সূk, খুব সূk বুিd না হেল শােstর 
কথােক েবাঝা aতয্n d র। বুিdেক eত তুেখাড় আর ধারােলা করেত হেব েয, যত রকেমর aবাি ত িজিনষেক কচকচ কের েকেট 
সিরেয় িদেয় আসল িজিনষটােক বার কের িনেয় আসেব। শােstর কথা েবাঝার েথেক িবjােনর েয েকান িবষয় েবাঝা aেনক সহজ। 
আধয্ািtক জীবন anবর্র মিs  সmn মাnেষর জn নয়, anবর্র মিs রা যিদ ধমর্ জানেত চায় তাহেল িক করেব? eেদর আেগ 
সব সময় হাততািল িদেয় হিরনাম কের যাoয়া ছাড়া আর েকান uপায় েনi। হিরনাম কের কের মিsে র েসলgেলা েযgেলা জমাট 
েবঁেধ পাথর হেয় আেছ েসgেলােক আেগ eকটু নরম করেত হেব। ঠাkরo েযাগীন মহারাজেক বলেছন – ভk হিব েতা েবাকা হিব 
েকন। আধয্ািtক রাsা েবাকােদর জn নয়, শাst েবাকােদর জn নয়, আর শাstjান যােদর েনi তারা কখনi আধয্ািtক পুrষ 
হেত পাের না। eiসব কথা বলেলi েলােকরা বলেব ঠাkর িক শাst পেড়িছেলন? লাটু মহারােজর েতা akর jানi িছল না। িকnt 
কথামেৃত ঠাkেরর eকিট বাকয্o েনi েযটা শাst িবেরাধী, লাটু মহারােজর িক তুেখাড় বুিd িছল, লাট ুমহারাজ মােঝ মােঝ েয 
টুকেরা টকুেরা মnবয্ করেতন তােত sামীজীo aবাক হেয় েযেতন।  
 
 মাnষ যখন আধয্ািtক পেথ আেস তখন তােক শােstর eiসব সূk o জিটল তtgিলেক েবাঝােনার kমতা কাrরi থােক 
না, তাi pথেম sূল িজিনষ িদেয় তােক েবাঝান হয়। মধসূুদন সরsিতo বলেছন, uপিনষেদo বলেছ ভগবানi সব িকছু করান, 
মহাভারেতo তাi বলেছ, সাধকo গােন বলেছন সকিল েতামাির i া। eখােনo তাi বলা হে  – আিমi সব কির, তারপের 
বলেছন, আিম কির িঠকi িকnt আিম eসেব িনিলর্p, তারপেরi বলেছন আিম িকছুi কির না, যা িকছু করার pকৃিতi কের। প ম 
aধয্ােয়o েচৗd নং ে ােক বলেছন – sভাবst pবতর্েত। যিদ বলা হয় ভগবানi সব িকছ ুকেরন বা করান তাহেল দশর্েনর যুিkর 
িদক িদেয় eমন aেনক সমsা সৃি  হেয় যায় যার েকান সমাধান েদoয়া যায় না। iসলাম o ী ান ধমর্েক যখন ei িনেয় 
যুিkবাদীরা pচN আkমণ কের তখন তােদর িকছু বলার থােক না, তােদর কােছ তখন eকটাi utর, ভগবােনর i ােক কখন 
েবাঝা যায় না। েবদােn ei িনেয় েকান সমsা হয় না। েবদাn pথেম শুr করেব ভগবান সব িকছু কেরন, তারপর যখন েদখেব 
eর বুিd িকছুটা খুেল েগেছ তখন বলেব ভগবান কেরন িকnt িতিন eসেব িনিলর্p, েকান িকছুেত িতিন আসk নন। েযমন ীকৃ  
eখােন বলেছন – য eনং েবিt হnারং যৈ নং মnেত হতm । uেভৗ েতৗ ন িবজানীেতা নায়ং হিn ন হnেত – তিুম যিদ কাuেক 
বধ কর তােতo িকছু হে  না, তার সােথ েতামােকo যিদ েকu বধ কের তােতo েতামার িকছু আেস যায় না। eখােন তাহেল 
egেলা েক করেছ? sভাবst pবতর্েত, pকৃিতi সব কের যাে , জড় জেড়র uপর কাজ কের চেলেছ। আিম রাsা িদেয় েযেত েযেত 
েদখিছ dেটা gNা পরsর মারামাির করেছ, আিম তখন িক করব? ঐিদেক তাকােত েনi মেন কের আিম িনেজর মত ঐ জায়গা 
েছেড় eিগেয় চেল যাব। িকnt আিম যিদ েদিখ eকজন gNা আমার ভাiেক ধের মারেছ, তখন আিম ঝাঁিপেয় পড়ব ভাiেক বাঁচানর 
জn। ভাiেয়র সােথ আিম িনেজেক eকাt কের েরেখিছ বেলi ঝাঁিপেয় পেড়িছ। সারা জগৎেক যখন েদখব dজন gNা িমেল 
মারামাির করেছ তখন আমার িকছুi েবাধ হেব না, িঠক েসi রকম যখন েদখব pকৃিত তার িনেজর মত আচরণ কের যাে  তখন 
আমার েকান িবকার থাকেব না। eটা হে  ভােবর বয্াপার।  
 

আমরা eখােন eকt বেস শাst আেলাচনা শুনিছ। েবলুড়, কলকাতা, হাoড়া, utরপাড়ােত eত লk লk েলাক থাকেত 
েকন আমরা ei কজনi eখােন জেড়া হেয়িছ? eর aেনক বয্াখয্া হেত পাের। েকu বলেব ঈ েরর i ায় আমরা eখােন eকt 
হেয়িছ, েকu বলেব আমােদর কমর্ফল িছল তাi eখােন eক জায়গায় জেড়া হেয়িছ, েকu বলেব আমােদর মেধয্ পূবর্জেni েকান 
সmকর্ িছল তাi eখােন eক হেয়িছ, ei রকম হাজারটা কারণ eেস হািজর হেয় যােব। িকnt েবদাn ei বয্াপাের eেকবাের দঢ়ৃ 
হেয় আেছ, pকৃিতi সব করেছ। eখােন যারা শাst শুনেত eেসেছ তােদর শাst েশানার আgহ িছল বেলi eখােন eেসেছ। িকnt 
কলকাতায় আরo aেনেক আেছ যােদর শাst েশানার আgহ আেছ, িকnt কi তারা েতা eখােন আসেছ না। আিম বলেত পাির তােদর 
েযাগােযাগ হে  না। েকন েযাগােযাগ হে  ন? sভাবst pবতর্েত। আমরা বাi চাn eকসে  eেস েগিছ, তারাo বাi চাn আসেত 
পারেছ না, যিদ তােদর বাi চাn sেযাগ হেয় যায় তাহেল তারাo আসেব। aেনেক বলেব – eটাi কমর্ফল, eর আেগর জেn আিম 
গrেক ঘাস খাiেয় িছলাম েসi পূেণয্ আজ শাst কথা শুনেত আসিছ। খুব ভােলা কথা েমেন িনলাম। িকnt ei বkেবয্র িবrেd 
যখন পাঁচটা p  করা শুr হেব তখন eকটা জায়গায় িগেয় েথেম েযেত হেব। আেরকজন বলেবন – eটা তাঁর iে , িতিন আেগ 
েথেকi সব িঠক কের েরেখেছন। িকnt তােক যিদ িজেjস করা হয় আpকামs কা sৃহা, ভগবান আpকাম, তাহেল তাঁেক েকন 
eত সব করার দরকার পড়ল। মাnষ েকন কাজ কের আর কখন কাজ কের? যখন তার aভাব েবাধ হয় তখনi েস কাজ করেত 
eিগেয় যায়। তাহেল ভগবােনর aভাব েবাধ িকেসর, িতিন েতা আpকাম, িতিন েকন ei সব কেরন? তখন আর utর েদoয়া যায় 
না। eখােন eেস েবদােnর কথাi েথেক যায়, sভাবst pবতর্েত, pকৃিতi সব িকছু করেছ। pকৃিত হে  জড়, মনটাo জড় পদাথর্।  
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 pকৃিতi সব িকছু করেছ, ei কথার মাধয্েম আমােদর েবদাn িক করেত বলেছ? েতামার আিমtটােক ছাড়। ei কথাi 
ভগবান তৃতীয় aধয্ােয় বলেছন aহ ারিবমূঢ়াtা কতর্াহিমিত মnেত, aহ াের তার বুিdটা িবমূঢ় হেয় েগেছ, মেন করেছ আিমi 
করিছ। eবাের eটােক আমােদর আেগর কথার সােথ েমলােল িক েদখব? আিম eখােন েকন eলাম? pকৃিতi িনেয় eেসেছ, eখােন 
oখােন ধাkা েখেত েখেত eখােন েপৗঁেছ েগিছ, eখােন আমার িকছুi করার েনi। eটােক যখন বুেঝ েনব তখন eখােনi আমার 
আিমtটা নাশ হেয় েগল। আবার যিদ বিল আমার কমর্i আমােক eখােন িনেয় eেসেছ, তার মােন েসi eকi হল, আমার আিমtটা 
নাশ হেয় েগল। যিদ বিল pভু িনেয় eেসেছন বেলi আিম eখােন শাst কথা েশানার sেযাগ েপেয়িছ বেলi eখােন eেসিছ, eেতo 
আমার আিমt নাশ হেয় েগল। ঈ েরর i া িছল বেলi আিম eখােন eেসিছ, আমার আিমtটা নাশ হেয় েগল। ei চারিট তেttর 
েয েকান eকিট তttেক দঢ়ৃ িব াস িনেয় ধের রাখেলi আমার আিমtটা নাশ হেয় যােব। আধয্ািtক জীবেনর uেd  িক? আিমtেক 
নাশ করা। ঠাkর বলেছন েজা েসা কের ঈ র দশর্ন করা, ঈ র দশর্ন করা মােন আিমtটােক নাশ করা।  
 
 েবদােnর sভাবst pবতর্েত ei তttিট যুিkর িদক িদেয় েবিশ মজবুত। িকnt যুিk িদেয় আিম িক করব? যিদ আমার মেনর 
েখদ ঈ েরর i া ei তেtti িমেট যায়, eেত যুিk থাkক আর নাi থাkক তােত িকছুi আমার যায় আেস না। েসiজn েকান 
তtti ভুল নয়, যিদ বিল আমার কপােল eটাi িছল, মােন কমর্ফেল িব াস আর eেতi যিদ আমার মেনর সমsা পূরণ হেয় যায় 
তাহেল eটাi িঠক। ঈ েরর i া, eiটাi িবধান, যিদ বেল eর েকানটাi নয় eটা বাi চাn তাo িঠক। িকnt েতামার কতর্াহিমিত 
মnেত, আিম কতর্া ei ভাবটােক িক তয্াগ করেত পারছ? যিদ আিম কতর্া ei ভাবেক তয্াগ করেত পার তাহেল েয যুিkেকi 
আঁকেড় থােকা না েকন তােত িকছুi যায় আেস না।  
 
 ei েয eখােন বলেছন, ময়াধয্েkণ pকৃিতঃ, pকৃিতi সব িকছু করেছ, িকnt pকৃিত েতা জড়, জড়েতা িনেজ িকছুi করেত 
পােরনা, িকnt আিম আিছ বেলi pকৃিত সব করেত পারেছ। আিম না থাকেল, আমার aিধ ান যিদ না থাকত তাহেল pকৃিত eসব 
িকছুi করেত পারত না। জগেতর ভােলামn যা িকছুi ঘটেছ সব তাঁর pকৃিতেতi ঘেট চেলেছ। eখােন eকটা কথা বারবার বলা 
হয় েয, সৃি  িক, সৃি  িকভােব হয়, ei p  gেলা করা যায় না। শ রাচাযর্ খুব grtপূণর্ eকিট কথা বলেছন – সৃি র বয্াপাের শুধু 
যিদ pকৃিতেকi েনoয়া হয় তাহেলo িকnt সব পির ার হয় না। an িদেক যিদ শুধু ৈচতnেকi েনoয়া হয় তাo সৃি র রহs 
uেnাচন হয় না। ei মnবয্ কেরi আচাযর্ নাসদীয় সূkেমর বkেবর মলূ ভাবিট েয লাiেন বলা হেয়েছ েসi লাiেনর eকিট aংশ 
তেুল বলেছ্ন, েকা adা েবদ ক iহ pেবাচৎ kত আজাতা kত iয়ং িবসৃি ঃ, ei সিৃ  েকাথা েথেক eেসেছ আর িকভােবi eেসেছ, 
eর utর েক েদেব? কারণ েদবতারা, যাঁেদরo জn সিৃ র পেড়, তাঁরাo সৃি র রহs জােনন না। ei সৃি  ভগবান করেছন, না তাঁর 
মায়া করেছ, না pকৃিত করেছ, egেলা আমরা িক কের জানব? কারণ আমরা েতা সৃি র aেনক পের eেসিছ, তাi সিৃ র আেগ িক 
হেয়িছল িক কের জানব আমরা। 
 
 e সবi হে  িবিভn মত, িকnt িবিভn মতেক স িতপূণর্ o যিুkযুk eকটা সূেt দঢ়ৃ করবার জn pথেম বলেলন 
ভগবানi সব কেরন। তারপের বলেলন ভগবান সব িকছুi করেছন বেট িকnt িতিন aনাসk, তাঁর কেমর্o sৃহা েনi আর কমর্ফেলo 
েকান আসিk েনi। ei কথা বলার পর eেকবাের েশেষ বেল িদেলন, আিম িকছুi কিরনা pকৃিতi সব িকছু কের, যিদo আিম সব 
িকছুর আধার আর আিম আিছ বেলi pকৃিত সব িকছু করেত সkম হে । আিম হি  িনতয্-শুd-বুd-মুk sভাব, ভগবান হে  
িনতয্, আজেক আেছন কালেক থাকেবন না, তা নয়, িতিন কখনi েকান বnেন থােকন না। িকnt মাnষ আমােক বুঝেত পাের না, 
আমােক না জানার জn তােদর িক হে ? – 
  

aবজানিn মাং মঢ়ূা মাnষীং তnমাি তm । পরং ভাবমজানেnা মম ভতূমেহ রm ।।১১।। 

 ei ে ােক eকিদেক ীকৃ  িনেজর কথাo বলেছন an িদেক আবার aবতার তেttর কথাo বেল িদেলন। সাধারণ 
মাnেষর মন ajােন eমন ভােব আবৃত হেয় আেছ তারা আমােক মেন কের মাnষীং তnমাি তm , আমােক ভােব আিম বsেদর সnান 
কৃ  হেয় ei মn  েদহধারণ কের আিছ। ীরামকৃ  হে  kুিদরাম চেTাপাধয্ােয়র সnান। িযশু সাধনা করার পর িনেজর জnsােন 
eেসেছন, তাঁেক েদেখ েলােকরা তাঁর েপছন েপছন েদৗড়াে , িকnt তাঁেক যারা আেগ জানত তারা বলেছ আের eেতা েসi েমরীর 
েছেল, িযশু িনেজi বলেছন। িযিন আধয্ািtক পুrষ িতিন eকটা গভর্েক আ য় করেত হেব বেল তাo eকটা গভর্েক আ য় কের 
জn েনন, িকnt aবতােরর eর সে  েকান সmকর্i েনi। eখােন িকnt আমােদর eকটা ধারণােক পির ার কের বুঝেত হেব, ীকৃ  
িকnt ভগবান নন, ীরামকৃ  িকnt ভগবান নন, িযিন ভগবান িতিনi ীকৃ , ীরামকৃ  নাম o rপী শরীর ধারণ কেরেছন। আমরা 
কথায় কথায় বেল থািক ীরামকৃ  ভগবান, তােত িকছু েদাষ েনi। িকnt যখন aবতার তেttর িবচার হেব তখন ei বয্াপারটা 
মাথায় বিসেয় রাখেত হেব। ীরামকৃ  যিদ ভগবান হন তাহেল িক হেব? মাnষীং তnমাি তm । কােদর কােছ? aবজানিn মাং মূঢ়া, 
মখুর্ যারা তারা মেন কের আিম মানবেদহ ধারণ কেরিছ। পরং ভাবমজানেnা মম ভূতমেহ রm , যত জীব আেছ আিম েয তােদর 
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মেহ র, আিম েয ভগবান eটা তারা বুেঝ uঠেত পােরনা। তারা মেন কের আিম kুিদরােমর সnান, আিম aমুক িদন জn িনলাম 
আর aমুক িদন মারা েগলাম। iিন দিkেণ র সাধনা ভজন কের মহাপুrষ হেয়িছেলন, eর েবিশ তারা ভাবেত পারেব না। িযিন 
aবতার িতিন জn েনন না, িতিন েদহ ধারণ কেরন। আিম আপিন েদহ ধারণ কির না, আমরা জnাi, আমােদর েkেt ভূতgামিমমং 
কৃৎsমবশং pকৃেতবর্শাৎ, aবশং, আমরা aবশ, আমরা চাiেলo ei জn-মতৃযু্ েথেক েবেরােত পারব না, নােক দিড় িদেয় আমােদর 
কমর্ েটেন িনেয় আসেব। যখন kকমর্ কের কের শুঁেয়া েপাকা হেয় জnাবার সময় হেয়েছ তখন আমােক নােক দিড় িদেয় েটেন 
oখােনi িনেয় যােব। িকnt ভগবান যখন aবতার হেয় আেসন তাঁেক ei রকম েটেন আনা হয় না, িতিন তাঁর i ায় েদহ ধারণ 
কেরন। eকজন কেয়দী যখন বাiের েকাথাo যায় তখন তােক চার পাঁচজন পুিলশ িঘের থােক, পুিলশ তােক েযিদেক েটেন িনেয় 
যােব তােক ঐিদেকi েযেত হেব, eটা হে  আমােদর aবsা। pধানমntী যখন েকাথাo যান তাঁেকo তাঁর আেগ িপেছ bয্াক কয্াট 
কমােNারা িঘের রােখ, িকnt pধানমntী েযিদেক যােবন কমােNাgেলা েসi িদেকi যােব, ভগবােনর েkেt eiটাi হয়। dজনেকi 
pকৃিত িঘের েরেখেছ। পুিলশo কেয়দীেক িঘের রােখ আবার pধানমntীেকo িঘের রােখ। িকnt পুিলশ েযিদেক যােব কেয়দীেক েসi 
িদেকi েযেত হেব, আর pধানমntী েযিদেক যােবন পুিলশেক েসi িদেকi েযেত হেব। আমােদর pকৃিত েযিদেক নােক দিড় িদেয় 
aবশ কের েটেন িনেয় যােব েসi িদেকi আমােদর েযেত হেব। aবতার হেয় ভগবান যখন েদহ ধারণ কেরন তখন িতিন েযিদেক 
যােবন pকৃিত তাঁর েপছেন েপছেন যােব।  
 
 েসiজn ei ে ােক বলেছন, যারা মুখর্ তারা মেন কের আিম eকজন eেদরi মত মাnষ, েদবকীর গভর্ েথেক আিম জn 
িনেয়িছ। েহ aজুর্ন তুিম িকnt ei রকম কখনi মেন কেরা না। আিম েs ায় ei েদহ ধারণ কেরিছ, েদহ ধারণ করা মােন গেভর্র 
মাধয্েম নয়, মেন হে  আিম গভর্জাত। িকnt তা নয়, eটা আিমi েদখাi, কারণ হঠাৎ যিদ আিম েকান গভর্ ছাড়াi েসাজা েনেম 
eেস দাঁিড়েয় বিল আিম ভগবান, তাহেল েলােক আমার কথা িক শুনেব, যাo বা eকটু শুনত তাo তখন শুনেব না। আর ei ভােব 
েদখেত চাiেলo আমােক েদখেত পারেব না, কারণ ei iিndয় আর ei মন িদেয় আমােক কখনi েদখা বা জানা যায় না। ei 
iিndয় আর ei মন িনেয় যােক জানা হয় তােক বাধয্ হেয় মাnষ rেপi আসেত হেব। আমরা েতা তnাtাi েদখেত পাiনা, 
আকাশতttেকi েদখেত সkম নi ভগবানেক আমরা েকাথা েথেক েদখব। তার ফেল মাnষrেপ যিদ িতিন আকাশ েথেক েনেম 
আেসন তাহেল মেন করব iিন আমােদরi মত eকজন। যিদ েকান সnয্াসী আমার সােথ হািস গl কেরন তখন আিম মেন করব 
iিন আমােদরi মত eকজন, eেত সnয্াসীর িকছু হেব না, মাঝখান েথেক আমার সবর্নাশ হেয় যােব। েসi রকম আমরা যিদ মেন 
কির ীরামকৃ  আমােদরi মত eকজন, তেব আমােদর েথেক eকটু eিগেয় িছেলন, eেত ঠাkেরর িকছু হেব না, আমােদরi kিত 
হেব। u  sেরর সmানীয় মহারাজরা আমােদর সােথ কত িমি  কের কথা বেলন, কত আপনার মত সহজ বয্বহার কেরন আমােদর 
সােথ, eটা তাঁর মহtt, িকnt তাi বেল আিমo তাঁর সােথ মুেখর্র মত বয্বহার করেত পািরনা। ei রকম বয্বহার কারা কের যারা 
মঢ়ূাঃ, eরাi আমােক মাnেষর মত েভেব বয্বহার কের। eর ফেল িক হয়? 
 

েমাঘাশা েমাঘকমর্ােণা েমাঘjানা িবেচতসঃ। রাkসীমাsরীৈ ব pকিৃতং েমািহনীং ি তাঃ।।১২।। 

 eরা, যারা ভগবানেক মাnেষর মত ভােব আর ভগবান, সাধুসnেদর সােথ সাধারেণর মত বয্বহার কের, eেদর েমাঘাশা,  
মােন eেদর সব আশা, কামনা বয্থর্ হয়। েমাঘকমর্ােণা, eরা যত রকেমর কমর্ কের, মােন, যত যj-যাগ, পূেজা aচর্না যাi কrক 
না েকন, েকান কমর্েরi ফল হয় না। েমাঘjানা, যত jান aজর্ন করেছ, যত িচnন করেছ সবi eেদর িন ল হেয় যায়। েকন সব 
িকছু িন ল হেয় যাে ? কারণ, anরাtা িযিন, তাঁেক aনাদর করা হে । eখােন আেলাচনার িবষয় হে , ীরামকৃ েক যারা মেন 
করেছ eকজন সাধারণ মহাtার sেরর মাnষ, িকংবা যারঁা আধয্ািtক পুrষ, যাঁরা আধয্ািtক পেথ eেসেছ তাঁেদরেক aবjার েচােখ 
েদেখ, ei ধরেণর েলাকেদর িনেয়i ভগবান আেলাচনা করেছন। eেদর সব িকছুi িন ল হেয় যায়। িযিন anরাtা তাঁেকi eরা 
সিরেয় িদেয়েছ, anরাtােক সিরেয় েয িদেয়েছ েসেতা asর হেয় েগল। তখন তার সব িকছুi আsিরক শিk dারা িনয়িntত হেব, 
কারণ ৈদবী শিkেক িন pভ কের েদoয়া হেয়েছ। যখন সব িকছু আsিরক শিkেত চািলত হয় তখন eক রকম aবsা ৈতরী হয়, 
আর যখন ৈদবী শিkেত চেল তখন an রকম ভােব সব িকছু চলেব। আsিরক শিkেত সব সময় শিk আর kমতার েজােরi চেল, 
তেব ei িজিনষ েবিশ িদন চেল না, কারণ যখন ৈদবী আর আsিরক শিkর লড়াi হেয় তখন আsিরক শিk সব সময়i মার খায়। 
ভারেতর আধয্ািtক ঐিতেhর uপর কত হাজার হাজার aতয্াচার হেয়েছ, eখনo হে , িকnt েকান aশুভ শিki ভারেতর সনাতন 
ধেমর্র িকছুi kিত করেত পারেছ না। eখােন তাi বলা হে , anযর্ামীেক েয aবেহলা কের, aবjা কের তােদর যাবতীয় ভােলা 
কমর্ ন  হেয় যায়। েমাঘাশা, েমাঘ মােন িমথয্া, সমs আশা তার িমথয্া হেয় যায়। িকnt যাঁরা মহাtা, যাঁরা মহাপুrষ তাঁেদর িক হয়? 
 

মহাtানst মাং পাথর্ ৈদবীং pকিৃতমাি তাঃ। ভজnয্নnমনেসা jাtা ভূতািদমবয্য়m ।।১৩।। 
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 যাঁরা মহাtা তাঁরা ৈদবী pকৃিতেক আ য় কেরন। ৈদবী pকৃিতর আ য় েনoয়ার ফেল eঁরা আমােক িঠক িঠক েজেন েনয় 
েয, আিমi ei িব  bhােNর যা িকছু সবার আিদ কারণ eবং আিম aিবনাশী। ei ভােব আমােক বুেঝ েনoয়ার পর dািদযুk 
হেয় মহাtারা শুধু মাt আমারi ভজনা কেরন। 

১২i েসেpmর ২০১০ 

 
 যাঁরা মহাtা তাঁরা িবেশষ ভােব ভগবানেক েবাঝার েচ া কেরন। শাst o আচােযর্র মেুখ শুেন শুেন eকটা িজিনষেক তাঁরা 
খুব ভােলা কের বুেঝ েনন। েসটা িক? ভূতািদm , আমােক মেন কেরন আিম সমs ভূেতর আিদ, জগেতর যা িকছু আেছ আিমi হি  
সব িকছুর aবলmন, আিম না থাকেল েকান িকছুi িকছু নয়। আমার বয্াপাের আর েকানটা িবেশষ ভােব েজেন েনন? আিম aবয্য়m , 
ভগবানi আেছন, িচরিদন িতিনi থাকেবন। eখােন ভগবােনর eকটা িবেশষ িদেকর বণর্না করা হে । গীতােত িবিভn জায়গায় 
ঈ রেক িবিভn িদক িদেয় বণর্না করা হেয়েছ। িঠক ei মুhেতর্ আমরা ঈ রেক েয ভােব ভজনা o িচnন কির, িঠক ei িজিনষটাi 
গীতােতo আসেব। আমরা েযেহতু ভারেতর আধয্ািtক ঐিতhেক জানেত চাiিছ, েসiজn আমােদর েজেন েনoয়া uিচৎ েয 
ভারেতর িবিভn শােst ঈ রেক কত ভােব বণর্না করা হেয়েছ, েবেদ eকভােব ঈ রেক বণর্না করা হেয়েছ, বাlীিক রামায়েণ an 
ভােব েদখােনা হেয়েছ। তেব বাlীিক রামায়েণ ঈ েরর বণর্না িঠক ei ভােব আেসিন, েয বণর্না আমরা গীতােত পাি । িকnt বতর্মান 
যুেগ িহndরা, eকজন িরkাoয়ালা েথেক শুr কের আপামর িহnd সমাজ ঈ র সmেn েয ভাব o ধারণা েপাষণ কের আসেছ তার 
সােথ গীতােত েয ঈ র সmেn ধারণার কথা বলা হেয়েছ েসটা eক। গীতার ভাবgেলা সাধারণ মাnষ হয়েতা ধরেত পারেব না িকnt 
েবশ িকছু ঈ েরর ধারণা গীতা েথেকi eেসেছ। কারণ ঈ র বলেত যা েবাঝায় েসi বয্াপাের গীতার ভাব আর পুরােনর ভাব eক। 
আর েপৗরািনক কথা o কািহনী সাধারণ মাnষ ৈশশব কাল েথেক পরmরা গত ভােব শুেন আসেছ, iদািনং কােলর বা ারা হয়েতা 
আেগর মত aতটা শুনেত পায় না, িকnt সাধারণ ভােব ঈ রীয় ভাবgেলা িহndরা ভােলা ভােবi জােন। eখােন বলা হে , ঈ েরর ঐ 
েয ভাব, িতিন aবয্য়, সমs ভূেতর আিদ কারণ, িতিনi eকমাt aবলmন, eiটাi যার ভাব আর ei ভাবেক েয আ য় কের েনয় 
িতিনi মহাtা। মহাtারা ei ভাবটােক বুেঝ িনেয় ei ভাবটােক দঢ়ৃ কের ধের েনয়। সাধারণ েলাক েসo eiটুk জােন েয ঈ রi 
সব িকছুর কারণ, িকnt েস ei ভাবেক ধের রাখেত পােরনা।  
 
 গীতােত িতন রকম মাnেষর বণর্না করা আেছ। pথম ধরেণর যারা, তারা ঈ র সmেn িকছুi জােননা, েবােঝ না আর 
আিদম ববর্র েলােকেদর মত পাথর, গাছ ei সেবর পূেজা কের যাে । eেদরেক িনেয় ভগবান dঃখ pকাশ করেছন। িdতীয় ধরেণর 
যারা, তারা ভগবােনর িক srপ েসটা েমাটামুিট েবােঝ, eরা মেন করেছ eiটুk বুেঝ িনেলi চেল যােব, eর েবিশ িকছু করার 
দরকার েনi। মােন eরা জােন, িকnt ভজনা কের না। আর ততৃীয় যারা, তার জােন eবং ভজনা কের। pথম ধরেণর েলােকেদর 
িনেয় eখন আর েকান সমsা েনi, ei সমsাটা গীতার সময়কার। eখন সমsা হে  িdতীয় আর ততৃীয় ে ণীর েলােকেদর িনেয়, 
েয জােন করেব না, বা eকটু নেমা নেমা কের েসের িনল, না করেল মেন খঁুতখঁুত করেব, কারণ েভতের পােপর ভয় আেছ। আর 
িকছু িকছু আেছন যাঁরা ঈ েরর ভাব সmেn েজেন িনেয়েছন তাঁরা eটােকi ধের রাখেবন, ঈ ের ভিk করেত যা েবাঝায় eর 
সবেচেয় েবিশ বণর্না নবম aধয্ােয় করা হেয়েছ। যিদo dাদশ aধয্ায়েক ভিkেযাগ বলা হে  িকnt নবম aধয্ােয়র মত ভিkর বণর্না 
dাদশ aধয্ােয়o করা হয়িন। েসiজn ভিkর িদক িদেয় নবম aধয্ায় aতয্n grtপূণর্ aধয্ায়।  
 
 েতেরা নং ে ােক বলেলন – ei মহাtারা আমােক বুেঝ িনেয় eকমেন দৃঢ় ভােব ভজনা কেরন, ভজnয্নnমনেসা, eক 
মন িদেয় ভজনা কেরন। িক রকম eক মন িদেয় ভজনা কেরন? 
 

সততং কীতর্য়েnা মাং যতn  দঢ়ৃbতাঃ। নমsn  মাং ভkয্া িনতয্যkুা uপাসেত।।১৪।। 

 িঠক িঠক েয ভk, েয ভগবানেক েপেত চাiেছ, ei জn-মতৃযু্ চk েথেক েয েবেরােত চাiেছ আর eকমাt ভগবানেকi 
aবলmন কের রাখেত চাiেছ তারা সততং কীতর্য়েnা মাং, সতত, মােন সব সময়, সবর্দা। সকাল েবলা দশ িমিনট জপ করল আর 
সারািদন িনেজর মত ঘেুর েবড়াে  তা নয়, যতkণ েজেগ আেছ সব সময় তাঁেক aবলmন কের থাকেব। আচাযর্ eর আেগ 
বেলিছেলন – ছয় মাস িক eক বছর নয়, দীঘর্কাল যাবৎ ভজনা কের েযেত হেব। eকটা সাধারণ িপeiচিড িডgী িনেত িগেয় কত 
পড়াশুেনা, কত খাটেত হয়, আর ভগবােনর িপeiচিড িনেত িগেয় সকাল িবেকল পাঁচ দশ িমিনট জপ ছয় মাস করার পেরi 
সাধুেদর eেস িজেjস করেব eখনেতা িকছুi হল না। কীতর্য়েnা মাং, ভগবােনর েয srপ, তাঁর েসi bhsrেপর সব সময় িচnা 
করেব। িকভােব করেব? যতnঃ, মােন iিndয় uপসংহার, eর সােথ আচাযর্ শ র আরo িকছু েযাগ করেছন, ei িজিনষ gেলাi 
গীতায় ঘেুর ঘুের আেস। েযখােন েযখােন বয্াখয্ার করার pেয়াজন মেন কেরেছন আচাযর্ েসখােন েসখােন বয্াখয্া কের িদেয় েবিরেয় 
েগেছন। েযমন eখােন বলেছন, যতnঃ, মােন pযt করেছ। িকভােব pযt করেছ? iিndয় uপসংহার, আমােদর দশিট iিndয় সব 
সময় চািরিদেক েদৗেড় চেলেছ, uপসংহার বলেত eখােন বলেলন iিndেয়র ei েদৗড়ােদৗিড়টােক বn কের iিndয়gেলােক বেশ িনেয় 
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আসা। আমরা grজনেদর কােছ, শােst যত ভােলা কথা শুিন, তােক বলা হে  বুিd। eকটা বা ােক যিদ চকেলট না েখেত েদoয়া 
হয় তাহেল eমন েচচঁােত থাকেব েয সারা বািড় aিsর কের তলুেব। বা ারা পুেরাপুির iিndেয়র বেশ। আর যােদর কােছ ীরামকৃ  
হে  আদশর্, িতিন grজেনর কােছ, শােstর কােছ যা ভােলা িকছু শুেনেছন, তাঁর বয্িkt ei ভােলাgেলার মেধয্ পুেরাপিুর বেস 
েগেছ, eiটাi বুিd। বুিd আর iিndেয়র সােথ েয িমলন হে  eটা হে  মনেক িদেয়। aথর্াৎ বুিd আর iিndেয়র মাঝখােন রেয়েছ 
মন। মন আবার বািড়র মােয়েদর মতন, বাবারা হে  বিুd আর বা ারা হে  iিndেয়র মত। বা ারা সব সময় চ ল হেবi আর 
তারা বদমাiিশ করেবi। মােয়রা কেরন িক, তারা eকবার বািড়র কতর্া বাবার কথা শুনেত যায় আেরকবার সnােনর কথা শুনেত 
যায়, eকবার েছেলেক সামলায় eকবার বাবােক সামলায়। বাবা হে  বুিd, েস বলেছ – না না, eসব করা চলেব না। iিndেয়র 
সােথ বুিdর সরাসির েযাগ েনi, মেনর মাধয্েমi iিndেয়র সােথ বুিdর েযাগ। বুিd েয iিndয়েক বেশ আনেব েসটা তােক মেনর 
সাহােযয্i বেশ আনেত হয়। মন েবচাির বা া বয়স েথেক iিndয় মােন বা াgেলােক p য় িদেয় েছেড় েরেখেছ, তারপর হঠাৎ 
eকিদন যিদ বা ােক বেল – না ei রকমিট করা যােব না। iিndয় তখন মেনর কথা েকন শুনেত যােব, মনেক েস gাhi করেব 
না। eখন আমরা eখােন শাstািদ শুেন িঠক কের িনলাম সেnয্ েবলা ধয্ান করেত হেব। iিndয় তখন বলেব আিমেতা ei সময় 
িটিভেত ei িসিরয়ালটা েদিখ, eখন েকন ধয্ান করেত যাব, oসব চলেব না। বুিdo আড়াল েথেক িফস িফস কের iিndয়েক বেল 
যাে  – uhঁ, uঁh, oরকম করা চলেব না। iিndয়o ছাড়েব না, েস বলেব প াশ বছর ধের সেnয্ েবলা ei সব কের যাি , আর 
আজেক হঠাৎ তুিম আমােক ei সব িক করেত বলছ! মন তাi eকটু বেসi uেঠ পেড়, মন িনেত পােরনা। আর যিদ মন েবিশ 
বাড়াবািড় করেত যায় তাহেল েস পাগল হেয় যােব। যত পাগল আেছ েবিশর ভাগ েkেti হে  iিndয় আর বুিdর তীb লড়াi। মন 
েবচাির আর িক করেব, েস মা িকনা। েছেল aবাধয্ হেয় েগেছ, বাবার কথা শুনেছ না, মােক েতা পাtাi িদে  না, তখন েবচাির মা 
বেস কাঁদেত থােক। iিndয় আর বুিdর লড়াi হে  েছেলর আর বােপর লড়াi, েসখান মন েবচাির মা aসহায় হেয় েভে  পেড় 
eকবার sামীেক সামলায় আেরকবার েছেলেক সামলায়, বুেঝ uঠেতi পােরনা কার পk aবলmন করেব। যখন কাuেকi সামলােত 
পােরনা তখনi তার মাথািট িবগেড় যায়। েসiজn আধয্ািtক জীবেন dm  কের eকিদেনi েজার জবরদিs কের েবিশ িকছু করেত 
েনi। eকটু eকটু কের শুr করেত হয়। iিndয়gেলােক ভােলা কের িমি  ভােব বলেত হয়, ভাi eত িকছু aেনকিদন েতা েভাগ 
করেল, আজ েথেক eiটুk বn কর, সবটা করেত হেব না, eতটkু তিুম বn কর। িকছু িদন চলার পর iিndয়েক েবাঝােত হয়, 
ঐটুk বn কের েতামার িক েকান ক  হেয়েছ? িকছুiেতা asিবধা হয়িন, বরং েবশ ভালi লাগেছ। তাহেল আজ েথেক eটােকo বn 
কর। eiভােব iিndয়, মন o বিুdেক eকেজাট কের আধয্ািtক সাধনার লড়াi চািলেয় েযেত হয়।  
 

শুd বুিd আর শুd আtা eক।  কারণ শুd আtা আর iিndেয়র বয্বহার eক রকম হেয় যায়। ei হে  যতnঃ, pথেম 
iিndয়েক বেশ আনেত হেব। যিদ iিndয় সংযেম না থােক, ধয্ান করার সময় মাথায় যিদ েঘাের eখন িটিভেত ei িসিরয়াল চলেছ, 
বা আজেক ekুিন eকটু জপ ধয্ান কেরi uেঠ পড়েত হেব কারণ আজেক ভােলা oয়ান েড ময্াচ আেছ। তাহেল বুেঝ িনেত হেব 
eখনo তার যতnঃ হেত aেনক েদরী আেছ। eখন তাড়াhেড়া করার িকছ ুেনi, গীতােতo বলেছ কত জn েতামার eখনo পেড় 
আেছ। ei বয্পােরo গীতােত েশেষ বলেব িক করেত হেব, েকন করেত হেব। হােত সময় থাকেত থাকেত না কের িনেল aেনক 
মশুিকল। মৃতযু্র সময় হঠাৎ eকটা িকছু েদেখ িনলাম আর মনটা েসiিদেক চেল েগল, আর েসi িকছু েযটা েদেখ িনলাম eখন েসi 
িকছুর সংsার িনেয় হয়েতা আমার েকঁেচা েযািনেত জn িনেত হল। সারা জীবন ভােলা সব িকছু কের eলাম আর মতৃযু্র সময় হঠাৎ 
েকঁেচার কথা মেন পড়েতi েকঁেচা েকঁেচা করেত করেতi pাণবায়ু েবিরেয় েগল। eখন মাথার মেধয্ েকঁেচা িছল মের িগেয় আমােক 
েসi েকঁেচাi হেত হেব। eবার েকেঁচার যত সংsার আমার মেধয্ আেগ থাকেত সি ত িছল েসgেলা েবেরােত থাকেব, হয়েতা খুব 
ভােলা েকঁেচাi হব, আমারেতা েবাধ থাকেব েয মাnষ েথেক েকঁেচা হেয়িছ। তাi গীতা েথেক শুr কের যত আমােদর শাst আেছ 
সবাi বেল যাে  বাপু তুিম aিত ভাগয্ কের ei মn  জnিট েপেয়ছ, ei মn  জnেক তিুম কােজ লাগাo, ei জnেকi যিদ 
কােজ না লাগাত পােরা তাহেল েতামার সবর্নাশ হেব, ei sেযাগেক হাতছাড়া কেরা না। eরপর েকাথায় আবার ঘুরপাক খােব েকান 
িঠক েনi। েকননা eকমাt মানব শরীেরi ঈ র িচnন করা যায়, আর েকান েযািনেত জn িনেল ঈ র সাধনা করেত পারেব না।  
 
 তাi আচাযর্ iিndয় uপসংহােরর কথা বলেলন। তারপর বলেছন শম আর দেমর কথা, ei dেটােতo েসi iিndয় সংযেমর 
কথাi বলা হে । দয়ার ভাব, মােন সবার pিত কrণা েদখােত হেব। আমােদর চািরিদেক তাকােল েদিখ কাrর মেধয্ eতটুk শািn 
েনi, তার ফেল সবাi সবাiেক েচিঁচেয় েচঁিচেয় িচৎকার কের কথা বেল যাে । েকu eকটু িমি  কের কথা বেল ঠাNা করেত েগেল 
েচঁিচেয় বলেব – আপিন িক আমােদ দয়া েদখাে ন! আের ভাi তিুম েতা আমার িবরাট pশংসা কের িদেল, আিম যিদ দয়া েদখােত 
পারতাম তাহেল েতা আিম িনেজi ধn হেয় েযত, মাnেষর মধয্ দয়া েকাথায়? দয়া েতা eকমাt ভগবােনর হয় আর aবতার 
পুrেষর হয়। যখন কাrর pিত আমার দয়া হয় তাহেল বুেঝ িনেত হেব আিম তােক ভােলােবেস েফেলিছ। যাঁরা সাধু মহাtা তাঁরা 
েযখােনi কাrর ক  েদেখন তখনi তাঁর pিত তাঁেদর মনটা কrণায় ভের oেঠ। কrণা যখন হেয় যায় িতিন তখন সব সময় 
চাiেবন তার যােত ভােলা হয়। সাধু আর িবেছর গl আমরা aেনেকi জািন। eক সাধু নদীত sান করেত িগেয় েদেখন জেলর 
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েsােত eকটা িবেছ েভেস যাে । সাধু িগেয় িবেছটােক তুেল েফলেত িগেয় িবেছটা সাধুর হােত hল ফুিটেয় িদেয়েছ। িবেছটা আবার 
িকভাব জেল মেধয্ পেড় আবার েভেস যাে  েদখেত েপেয় সাধু আবার িগেয় িবেছটােক তুলেত েগেছ িবেছটা আবার তার হােত hল 
ফুিটেয় িদেয়েছ। যারা নদীর পাের দাঁিড়েয় ei দৃ  েদখিছল তারা সাধেুক বলেছ, আের, আপনােক িবেছটা বারবার কামড়াে  তাo 
আপিন তােক বাঁচােত যাে ন েকন, িবেছটা জেল েভেস যাে  যাক। সাধু বলেছন – ei িবেছ aিত kুd জীব, e তার sভাবেক 
ছাড়েত পারেছ না, িকnt আিমেতা সাধু মহাtা, আমার ei েয দয়ার sভাব, কrণার sভাব, আিম িক কের আমার sভাবেক তয্াগ 
করেত পাির। eiটাi হে  pকৃত দয়া। আিম যার ভােলা করিছ েস আমার uপর িবষ েঢেল িদে , আিমo আঁতেক uঠিছ, আমার 
ei শরীর, শরীেরর sায়ু, রkpবাহ, িনঃ াস-p াস সবi sাভািবক, শুধু sাভািবকi নয় যাঁরা সাধু সn, সাধনা কের কের তােঁদর 
শরীর aতয্n েকামল o pচN sশর্কাতর হেয় যায়। তাi eকটুেতi তাঁেদর pচN ক  হয়, কে  আঁতেকo oেঠন। লুিচ েখেত িগেয় 
ঠাkেরর গাল ছেড় েযত, মাখেনর মত eতi তাঁর শরীর েকামল িছল। যাঁরা সাধনা কেরন তাঁেদর eটা eকটা লkণ, শরীেরর চামড়া 
খুব নরম হেয় যায়, কNsর খুব িমি  হেয় যায় আর মনটাo খুব েকামল হেয় যায়। আধয্ািtক unিত আমার হে  িকনা egেলা হল 
তার লkণ।  
 
 দয়ার পর বলেছন, িহংসািদলkৈণঃ, িহংসািদ egেলা খেস যায়। িহংসা েকান কাযর্ নয়, িহংসা হে  মেনর eকটা aবsা। 
eকটা মাnষ বাiের িদেয় িমি  কথা বলেত পাের িকnt েভতরটা িহংসায় পিরপূণর্, িহংসােত েভতের গj গj  করেত থােক। কাrর 
বািড়েত েগেল বা রাsায় েদখা হেলi বলেব – So ni ce t o meet you    , িকnt মেন মেন বলেব তুিম আমার বািড়েত েথেক েবিরেয় 
েগেল আিম হাফঁ েছেড় বাঁিচ। িহংসােত েভতরটা ভিতর্ িকnt বাiের িমি  হািস, েছাট েথেক েশখান হেয়েছ eiভােব কথা বলেত। 
eখােনo বুিd আর মেনর সােথ লড়াi, িকnt িক করেব সমাজ বেল িদেয়েছ কটূ বয্বহার করেত েনi। তারপর কিদন পর পর 
ডাkারেক িগেয় বলেব, ডাkারবাবু, আমার রােt ঘমু হয় না। েভতের eেতা িহংসা িনেয় ঘুম হেব িক কের। 
 
 তারপের ভগবান বলেছন দঢ়ৃbতাঃ, মােন তাঁর যা িকছু ধারণা হেয় েগেছ েসটােত েস িsর। aেনেক চুপচাপ বেস আেছ 
িকnt aনবরত পা নািচেয়i যােব, পা নাচান িকছুেতi থামােব না, েকu হয়েতা েটিবেল আঙুল িদেয় তবলা বািজেয়i যােব, egেলা 
হে  চ ল মেনর লkণ। মন যখন চ ল থােক, তখন মন নাভর্gিলেক চ ল কের েদয়, নাভর্ যখন চ ল হয় তখন eেকক জেনর 
শরীেরর eেককিট aে র মাধয্েম েসটােক aিভবয্k করেত থাকেব। suচ an  করেলi েযমন লাiট jেল, পাখা ঘুরেত থােক, 
eখােনo েbন যখন চ ল হয় তখন েbন েথেক ফায়ািরং হেত থােক। িনuেরালিজেত বেল dেটা িনoরেনর মাঝখােন eকটু ফাঁক 
থােক েসখােন আkিরক ভােব iেলিkTকয্াল sাকর্ জাm কের। েসখান েথেক কেনকশন হয় আর তা েথেক ফায়ািরং হেতi থােক। 
িকnt যাঁরা সাধু সnয্াসী তাঁেদর ei ফায়ািরংটা বn হেয় যায়। যােদর ফায়ািরং বn হয় না, আবার িকছু করেতo পারেছ না তখন 
আপন মেন িবড়িবড় কের যােব, আপন মেন কথা বেলi যােব, আসেল েbেন ফায়ািরং হে , egেলা চ ল মেনর লkণ। দৃঢ়bতাঃ 
হেয় েগেল ei িজিনষ gেলা বn হেয় যায়, শুধু শারীিরক ভােবi েস িsর হেয় যায় না, মানিসক ভােবo eেকবাের িsর। ঈ েরর 
যখন ভজনা করেছ, ধয্ান করেছ তখনo েস ei রকম িsর হেয় যায়।  
 
 আর িক কেরন? নমsnঃ, িযিন hদেয় বাস করেছন তাঁেক pণাম করেছন। ভkয্া িনতয্যুkা uপাসেত, ভিkভােব পরম 
pীিতপূবর্ক েস সবর্দা আমারi uপাসনা কের। eখােন কেয়কিট লkণ বেল িদেলন। সব সময় েস আমার নাম কের যাে , িsর হেয় 
সব সময় pযt কের যাে , যা িকছু করেছ েসটা আমারi েসবা, পূজা aচর্না মেন কের সব সময় আমােত যুk হেয় ভিk 
সহকােরi কের। িক ভােব, আর কার পজূা aচর্না করেছ? ভিkর কথাi পর পর বেল যােবন –  
 

jানযেjন চাপয্েn যজেnা মামপুাসেত। eকেtন পথৃক্ েtন বhধা িব েতামখুm ।।১৫।। 

 eর আেগ যারা ভিkর anশীলন কেরন তােদর কথা বলা হল, eখন বলেছন যারা jােনর anশীলন কেরন তাঁরা িক 
কেরন? jানযেjন বলেত আচাযর্ শ র বলেছন ভগবদ্  িবষয়ক jান, ঈ র সmnীয় েয jান েসটােকi েস সব সময় িচnন কের 
যাে । ei ধরেণর সাধক েয সব সময় ভkেদর মত পূজা aচর্না, েযাগীেদর মত কমর্ করেছ তা নয়, িকnt েস শাst েথেক ঈ েরর 
সmেn যা শুেনেছ, শাst aধয্য়ণ কের ঈ েরর সmেn েয jােনর ধারণা হেয়েছ েসটাi তার মেন সব সময় িচnন চলেত থােক।  
 
 eেদর েয uপাসনা তার েয িবেশষt তা হে  eকেtন, আচাযর্ শ র বলেছন, eকেমবং পরং bh iিত পরমাথর্ দশর্নm । 
eেদর কােছ পরম bh ছাড়া আর িকছু েনi, ei ভাবটাi সব সময় েস ধের রােখ। aথর্াৎ, যাঁরা jানযj করেছন, তাঁরা আমােক 
eক o aিdতীয় মেন কেরi uপাসনা করেছন, eকেtন, মােন eকমাt bhi আেছন, bh ছাড়া িকছু েনi। তাহেল আমােদর 
সামেন eত িকছু েদখিছ egেলা তাহেল িক? egেলাo িতিনi, pেতয্েকi েসi bেhরi srপ। তাহেল আমার যিদ রাগ হয় eবং 
রাগ হেল আিম aপরেক dেটা মn কথাo বলিছ। িকnt আিম িক কের তােক গালাগাল েদব, েসেতা আমারi srপ, িনেজর srেপর 
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uপর েতা েকান িkয়া করা যায় না। তাহেল আিম aপরেক িনেয় েকান েলাভ করেত পারব না, েকান েশাক করেত পারব না, েকান 
েমাহ করেত পারব না। েকান িকছুi করা যােব না। িক কের করেব? যখনi সব eক েবাধ হেয় েগল, আমারi srপ সব িকছুেত 
েদখিছ, তখন িনেজর uপর িনেজ িক কের কাযর্ হেব। আিম আমার ডান হাত িদেয় জগেতর সব িকছু ধের িনেত পাির, িকnt আমার 
ডান হাত িদেয় আিম কখনi আমার ডান হাতেক ধরেত পারব না।  
 

আিম যখন েসi bh srপেকi েদখিছ, সবটাi েসi eক আtা েদখিছ, তখন েলাভ, েশাক, েমাহ িক কের আর আসেব। 
মাnষ েলাভ কখন কের? যখন েস aভাবেবাধ কের তখনi েস েলাভ কের, েমাহ কের, আমার eটা চাi েসটা চাi কের। েশাকটাo 
েসi aভাব েবাধ েথেকi হে , eকটা িজিনষ তার কাছ েথেক চেল েগল, তখন েসi িজিনষটার aভাব েবাধ েথেক েশাক uৎপn 
হে । িকnt িযিন সব সময় পুেরা িব  bhাNেক bhsrপ েদখেছন তখন তার আর িকেসর েথেক aভাব েবাধ আসেব। di েবাধ 
থাকেলi aভাব আসেব, আিম আর তিুম আলাদা, আমার oেক না হেল চলেব না, বা ei েলাকিট আমার কাছ েথেক চেল েগেল 
বাঁিচ, িকnt যখন েদখিছ েসo যা আিমo তাi, তখন আর েক কােক চাiেব আর েকi বা কার কােছ েথেক সের আসেব। ei 
কথাgেলা খবুi u  aবsার কথা, pথম pথম শুনেল িকছুi ধারণা কের যায় না। িকnt aেনক িদন ধের ei u  তttেক িনেয় 
িচnন করেত থাকেল eকটা সময় ei তেttর ধারণা eকটু eকটু কের s  হেত থােক। যখনi েকান স ট আেস, রাগ, েলাভ, dঃখ 
যখনi মেনর মেধয্ আেস, তখন আমরা যারা িবেশষ কের eতিদন ধের শাst আেলাচনা কের আসিছ, d িতন িমিনট যিদ শাn হেয় 
িচnা কির আিম েতা eত পাঠ শুনলাম, পােঠেতা কতবার শুেনিছ আিম েতা েসi bh বা আিম েতা ীরামকৃে র সnান, যা িকছু 
আেছ সবi ীরামকৃ , তাহেল আিম েকানটােক িনেয় েলাভ করিছ, েকনi বা েশাক করেত যাি , েকন রাগ আসেব, েকন dঃখ 
করব। eiভােব eকটু িচnা করেলi d িমিনেটর মেধয্ েনিতমলূক সব ভাবgেলা uধাo হেয় যােব। 
 
 jানযেjন যাঁরা কেরন তাঁরা eকটা ei ভােব কেরন, আেরকটা তাঁরা কেরন পৃথকেtন। েযমন eকt েবােধ সাধনা কের 
আবার পৃথকেtন িদেয়o সাধনা করা হে । পৃথকেtন িক? আমরা eখােন গীতা aধয্য়ণ করিছ, মহাভারেতর সমেয় েবেদর pভাব 
সমােজ তখনo ভােলা ভােবi িছল, aথর্াৎ েবেদর যত েদবতারা আেছন, েসi েদবতারা তখনo পূেজা aচর্না েপেয় আসিছেলন। িকnt  
েবেদর েদবতােদর জায়গায় eখন মা কালী, মা দগূর্া, গেণশ চতুথর্ী, িশব ঠাkেরর পূেজা হে , িকnt সবi হে ন েসi পরম bেhরi 
eেককিট rপ। সবাi েসi aনেnরi eেককিট মেুখাশ পেড় আেছন, ei aনেnর মেুখাশ যার uপর চািপেয় েদoয়া যােব িতিনi 
পরম েদবতা বেল পূিজত হেত থাকেবন। েসi পূণর্ bhi কালী, িতিনi আবার িশব, দূগর্া, িতিনi iদািনং ীরামকৃ । ei dেটা 
ভােবর কথা বলা হে , eকটা ভােব েসi পণূর্ bh ছাড়া আর িকছুi েনi, eকমাt িতিনi আেছন, eiটাi eকেtন ভাব। তাঁেক 
যিদ িজেjস করা হয় িশব িক, িব ু িক? েস তখন বলেব আিম জািননােতা িশব িক, িব ু িক, আিম bh ছাড়া িকছুi জািননা। 
িdতীয় ভাব হল, আিম জািন েয িশব আেছন, কালী আেছন, িব ু আেছন, রামকৃ  আেছন। তাঁরা েক? েসi পূণর্ bেhরi eকিট rপ 
িবেশষ মাt। 
 
 আেরকিট ভাব হে  বhধা িব েতামুখm । িব েতামুখm  হে  নানান ভােব েয জগৎ লীলা হে  eটােকi িব েতামুখm  
বলেছন। sামীজী বলেছন – জীেব েpম কের েযi জন, েসiজন েসিবেছ ঈ র। eর ভাবটাi হল িব েতামুখm , ei জগেত যা িকছু 
আেছ সব িতিনi হেয়েছন, জগেতর সবাiেক েসবা করেল েসi ঈ েরর েসবাi করা হে । sামীজী eiখান েথেক ei ভাবটােক 
িনেয়েছন। আিম পূেজাটেুজােত িব াস কিরনা, আিম মাnেষi িব াস কির। তিুম পূেজােত িব াস করেত চাiছ না, তুিম েযাগ সাধনা 
করেত পারেব না, িঠক আেছ েতামােক পূেজাo করেত হেব না, আর েযাগ সাধনাo করেত হেব না, মাnেষi যিদ েতামার িব াস 
তাহেল মাnেষর েসবাi কর। মাnেষর েসবা যখন করা হে  তখন েসi িবরােটরi েসবা করা হে । ঠাkর বলেছন ভগবান কত 
rেপ লীলা কেরন, ঈ রলীলা, নরলীলা, েদবলীলা, জগৎলীলা। eটাo eকটা লীলা, জগৎলীলাটাo তাঁরi লীলা। িব rপী ভগবােনর 
aেনক rপ। ei কথা নানা ভােব ঘেুর ঘুের গীতােত আসেব। 
 
 ঠাkর কাঁচা আিম আর পাকা আিমর কথা বলেছন। কাঁচা আিম বnন কের, পাকা আিম বnন েথেক মুk কের। পুেরা 
গীতােত ঘিুরেয় িফিরেয় েদখান হেব িক ভােব কাঁচা আিমেক তয্াগ করেত হেব। যার মেধয্ কতর্া েবাধ, মােন aহ ারিবমঢ়ূাtা 
কতর্াহিমিত মnেত, আিম কতর্ােবাধ যার আেছ তার মােন েস aহ াের মt হেয় আেছ, গীতা বলেছ pথেম তুিম ei কাঁচা আিম 
েথেক েবিরেয় eেসা। kেয়ােত যখন বালিত ডুেব হািরেয় েযত তখন kেয়ার মেধয্ eক ধরেণর েলাহার কাঁটা েফেল েদoয়া হত, আর 
ঐ কাঁটার মেধয্ aেনক gেলা কাটঁা থােক। ঐ কাঁটাটােক kেয়ােত ডুিবেয় নাড়েত থােক, তখন বালিতটা েকান না েকান eকটা 
কাঁটােত েফঁেস যােব, যখনi েফঁেস েযত তখন ঐ কাঁটাটােক েটেন বালিতটােক uপের িনেয় আসা হত। গীতা হে  ei আঁকিশ 
কাঁটার মত, আমরা হি  বালিত, আর kেয়াটা হে  সংসারrপী গহন kপ। ভগবান eখন গীতা rপ আঁকিশ িদেয় নাড়াে ন, েকান 
না েকান কাঁটােত আমরা েফঁেস যাব তখন ভগবান ei সংসার rপ anকার গহন kপ েথেক আমােদর uপের তুেল udার করেবন। 
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eটা eকটা uপমা েদoয়া হল। ei গীতা rপ আঁকিশ িদেয় ভগবান নািড়েয় যাে ন, েকান না েকান eকটা কাটঁােত ফাঁসেবi। েয 
কাঁটাটাi লাgক না েকন, আমােদর ei aহং বুিdটােক নাশ করেত হেব। আিম কতর্া ei েবাধ যার নাশ হেয় েগেছ েসেতা ভগবান 
হেয় েগল। যত রকেমর u  িচnন হেত পাের, সব u  িচnন িদেয় আমােদর টানার েচ া হে । eকেtন পৃথকেtন বhধা 
িব েতামুখm , গীতার eিট eকিট খুব snর o গভীর তাৎপযর্াtক ে াক। ভগবােনর ভজনা তুিম িকভােব করছ তােত িকছু আেস 
যায় না। তিুম যিদ বল ীকৃ  আমার i , তিুম যিদ বল ীরামচnd আমার i , িকংবা ীরামকৃ  আমার i  েকান asিবধা েনi। 
আর েয তার নািতেক খুব ভােলাবােস আর তােকi i  ভাবেছ তােতo হেব, ঠাkরo ei eকi কথা বলেছন। eiজn stীেদর বলা 
হেয়িছল েতামােদর েকান সাধনা করেত হেব না। িনেজর sামীেক যিদ stী ঈ র বেল মেন কের তাহেলi তার মিুk হেয় যােব। 
আধয্ািtক unিত তিুম যিদ চাo, আধয্ািtক unিতi যিদ েতামার uেd  হেয় থােক তাহেল eর েয েকান eকটা পথ ধের আেগ 
েতামার aহং েবাধ েথেক েবিরেয় eেসা। eখন বলেছন িকভােব ei আধয্ািtক সাধনা করা হয়, আর আপিন েয বলেছন সবi 
আপিন হেয়েছন, eটা িক কের সmব? তখন ভগবান িনেজর িকছু িকছু srেপর বণর্না করেছন, eর আেগo কেরেছন eর পেরo 
আবার করেবন। eত ভােব ei কারেণi বলা হে  েয, egেলা পাঠ করেত করেত কার মেন কখন েকান কথাটা েগঁেথ যােব বলা 
যায় না, eর eকটা কথা যিদ মেন েগঁেথ যায় তাহেল তােক আর েকান িচnা না কের ঐ eকটা ভাবেক িনেয়i েস চ  চ   কের 
eিগেয় যােব।  
 

eর আেগ চতুথর্ aধয্ােয় চিbশ নং ে ােক েযমন ভগবান বলেলন – bhাপর্ণং bh র্ হিবbর্hােgৗ bhণা hতm , eিটo 
গীতার খুবi grtপূণর্ eকিট ে াক, pেতয্ক িদন খাoয়ার সময় eিটেক িনতয্ পাঠ করেত হয়। bhাপর্ণং ে ােক িক বলা হে ? যা 
িকছু আেছ সবi িতিন। eকটা কাজ করেত aেনক িকছুi লােগ, eকজন কতর্া লােগ, eকটা িবষয় চাi যােক বয্করেণ কমর্ বলেছ, 
কেমর্র আবার িkয়া, কারেকর িবভিk েযমন, করণ, সmpদান, aপাদান, সেmাধন, aিধকরণ সmn iতয্ািদ আবার eর পেরo eকিট 
আেছ, তা হল ফল। যখনi েয েকান কমর্ হয় তখন কমর্ ei নিটর বাiের েযেত পােরনা – িkয়া, কমর্ আর কারেকর সাতিট 
িবভিk। ei নয়িটর েবিশ হেব িকnt কম কখন হেব না েযমন আিম dধ খাি  – আিম হেয় েগল কতর্া, dধ হে  কেমর্র িdতীয়া, 
খাি টা িkয়া। dধ েখেল িক হয়? h পু  হয়। eটা হেয় েগল ফল। আিম gােশ কের dধ খাে , আেরকটা েবেড় েগল। আিম 
gাশটা হােত িনেয় dধ খাি , আেরকটা েবেড় েগল, ei ভােব বাড়েতi থাকেব। bhাপর্ণং মেnt বলা হে  যj করেত িগেয় যা যা  
লাগেছ কতর্া, কমর্, িkয়া, কারেকর িবভিk সবটাi হে ন bh। েযটা েদoয়া হে , মােন কাuেক িকছু েয সmpদান করা হে  
েসটাo িতিন, েয িদে  েসo িতিন, যােক েদoয়া হে  েসo bh, েযটা িদেয় েদoয়া হে  েসটাo bh আর eর ফলটাo িতিন। 
ei ভাবটােকi আবার ei ে ােকর an ভােব পুনেরােlখ করেছন – 
 

aহং kতরুহং যjঃ sধাহহমহেমৗষধm । মেntাহহমহেমবাজয্মহমিgরহং hতm ।।১৬।। 

 েয যjটা হে , যj করেত িগেয় যা িকছু হে  তার সবটাi আিম। kতু বলেত েবেদর যj gিলেক বলা হে , rিত 
িবেশষ কমর্ বলেত kতুেকi েবাঝায়, আর যj বলেত sাতর্ কমর্, sৃিতেত েয কেমর্র কথা বলা হেয়েছ েসi কমর্gিলেক eখােন যj 
বলা হে । িপতৃেদর uেdে  যা িকছু aপর্ণ করা হেয় েসটা sধা মেnt aপর্ণ করা হয়। যখন েদবতােদর uেdে  aপর্ণ করা হয় 
তখন sাহা মেnt aপর্ণ করা হয়। দাঁিড়েয় যখন aপর্ণ করা হয় তখন o ঁ ষট্  আর বেস যখন aপর্ণ করা হয় তখন o ঁ sাহা বেল। 
sাহা মেnt েদবতারা gহণ করেছ, sধা মেnt িপতৃরা gহণ করেছন আর ঔষধ হে  েযটা মাnষ খাে । aেনক সময় মাnেষর েkেto 
যা িকছু খাoয়া-দাoয়া করা হয় তােকo sধা বলা হয় আবার েরাগ uপশেমর জn েয ঔষধু েসবন করা হয় েসটােকo ঔষধ বেল, 
ঔষধ dেটা aেথর্i হয়। ভগবান বলেছন, ei kতু, যj, sধা, sাহা, ঔষধ সবi আিম। আর বলেছন, মেntাহহm , aপর্েণর সময় যত 
মnt পাঠ করা হয় েসটাo আিম, হিবঃ, িঘ িদেয় েযটা ৈতরী কের aপর্ণ করা হে  েসটাo আিম, aিg, েযখােন aপর্ণ করা হে  
েসটাo আিম, hতm , ei েয কমর্টা মােন িkয়া হে  েসটাo আিম, ei সমg কেমর্র ফলটাo আিম। েবদ পড়া থাকেল গীতা বুঝেত 
খুব sিবধা হয়। মহাভারেতর সমেয়র েয িহndধমর্ আর ৈবিদক যুেগর েয িহndধমর্ ei dেটােক গীতা েমলবnন করাে । মহাভারেতর 
আেগ সবাi মেন করত েবেদর ধমর্i হে  ে , িকnt মহাভারেতর সময় আেগকার aবsা েথেক ধেমর্ o দশর্ন aেনক সের eেসেছ। 
িকnt dেটা দশর্নেক েমলােত হেব, ei dেটােক েমলাবার জn গীতা বলেছ, েবেদর সমেয় তুিম যা িকছু করেত তার সবটাi আিম।   
 

যিদ ী ানেদর বলা হয় ীরামকৃ i িযশু, তাহেল আেমিরকার েলােকেদর েকান সমsা হয় না। aেনক মসুিলম ভkরা 
মেন কেরন মহmদ হে ন pেফট, মহmেদর পেরi ীরামকৃ  pেফট, eেদর েকান সমsা হয় না, কারণ মুসলমানেদর মেধয্ 
aেনেকর ধারণা আেছ েয মহmদ আবার আসেবন। iসকন আেমিরকােত eত সাফলয্ ei কারেণi েপেয়েছ, তাঁরা আেমিরকােত 
বলেলন ীকৃ i হে ন িযশু, eখন িযশুর েখলা েশষ। সে  সে  আেমিরকার ী ানরা সব ীকৃ েক ধের িনল। িকnt যিদ বলত 
ীকৃ o সতয্ আর িযশুo সতয্, তখন ী ানরা িকছুi বুঝেত পােরনা, েকানটােক ধরব। eখােনo তাi বলা হল, েবেদর সময় যত 

যjািদ িছল সবi ীকৃ , তাi মহাভারেতর পর েবেদর েদবতােদর েছেড় িদেয় ীকৃ েক ধের িনল। িকnt যিদ বলত তিুম যjেকo 
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ধের রাখেত পার, ীকৃ েকo ধের রাখত পার, ীরামেকo ধের রাখেত পার, তাহেল মাnেষর মেধয্ িব ািnর সৃি  হেয় িগেয় সব 
িকছু তালেগাল পািকেয় েযত। তাi eখােন পির ার o s  কের বেল িদল যjািদ আেগ যা িছল সবi ীকৃ , েলােক তাi সে  
সে  ীকৃ েকi েমেন িনল। eকবার েলােক যিদ বুেঝ িনল েয যা িকছু েখেটখুেট করা েহাত তার সবটাi ীকৃ , তাহেল েলােক 
eত িবরাট আেয়াজন কের েকন যj করেত যােব। ei কারেণ যেjর বয্াপারটা uেঠi েগল। মাnষ eখন পূজা aচর্নার িদেক চেল 
েগেছ। মাnষ সব সময় সহজ o কম পির েমর কাজ করেত চায়, যিদ েদেখ ভারী কাজ করার যা ফল, সহজ কাজ কেরo তাi ফল 
তাহেল মাnষ েকন ভারী কাজ করেত যােব। ীকৃ  েয শুধু যj, kতু, sধা, sাহা ei সব িকছু হেয়েছন তাi নয়, িতিন eর 
েথেকo আরo aেনক uপের। িকভােব? 
 

িপতাহহমs জগেতা মাতা ধাতা িপতামহঃ। েবদয্ং পিবtেমা ার ঋক্ সাম যজেুরব চ।।১৭।। 

 জগেত যাবতীয় যা িকছু ভােলা সবi আিম। িপতাহহমs জগেতা, eর আেগ দশ নং ে ােক ভগবান বেলিছেলন েয 
ময়াধয্েkণ pকৃিতঃ সূয়েত সচরাচরm , আমার aধয্kতায় pকৃিত সব িকছু কের, তার মােন আিম হলাম িপতা, eখােন দশ নং 
ে ােকর সােথ সেতেরা নং ে ােক িমল খাoয়ান হল। মাতা ধাতা িপতামহঃ, ভগবানi হেলন মা। eখােন েকন ভগবানেক মা বলা 
হল? কারণ ei bhাN, জগৎ pকৃিতরi সিৃ , আর ভগবানi েতা pকৃিত, পরা o aপরা pকৃিত তাঁরi, তাi িতিন মা। ধাতা, 
ভগবানi সব িকছু ধারণ কের আেছন বেল িতিন ধাতা। ধাতা বলেত আচাযর্ eখােন বলেছন – কমর্ফলs pাণীেভয্া িবধাতা, িতিন 
pাণীেদর যার যার যা কমর্ফল pাপয্ েসটা তােক িদেয় েদন, eiভােব িতিন সব pাণীেক ধারণ কের আেছন। িপতামহঃ, িতিন আবার 
ঠাkদর্া। ভগবান েকন িপতামহ? pকৃিতর dেটা rপ আেছ, eকটা rেপ ভগবানi pকৃিত আবার আেরকটা দৃি েত িতিনi pকৃিতেক 
জn িদেয়েছন, েযাগমায়া তাঁরi। তাi pকৃিত েযন ভগবােনর েমেয়, েসi েমেয়িট আবার মা, েসiিদক িদেয় ভগবান আবার ঠাkদর্া। 
pকৃিত eকিদক িদেয় ভগবােনর েমেয়, কারণ pকৃিত তাঁর েথেকi েবিরেয়েছ। যখন আিম েদখিছ িতিনi pকৃিত, তখন ভগবান 
হে ন মা। pকৃিত সব িকছু করেছ েকন? ভগবান আেছন বেল, েসiজn িতিন বাবা। eকিদেক েথেক িতিন আবার pকৃিতরo বাবা, 
তাi িতিন যখন pকৃিতর বাবা তাi িতিন জগেতর িপতামহ। eটা েয শুধু eকটা কিবতার ছেnর তােল বেল িদেয়েছন তা নয়, eর 
েপছেন s  যুিkটাo পাoয়া যাে ।  
 
 েবদয্ং পিবtেমা ার ঋক্  সাম যজুেরব চ, েবদয্ং মােন ভগবানi eকমাt জানার, পিবtm , যা িকছু পিবt কের িতিনi 
েসটা, িতিনi o ঁ, আর িতিনi ঋক্ , সাম যজুেবর্দ। eখােন p  আসেত পাের ভগবান েকন aথবর্ েবেদর uেlখ করেলন না? eখােন 
ঋক্ , সাম আর যজু হে  িতনেট ছেnর কথা বলা হ । aথবর্টা ছেnর মেধয্ পেড় না। িতনেট ছেnর জn েবদেক tয়ী বলা হয়, 
tয়ী হে  িতনেট ছn ঋক্ , সাম o যজু। িকnt যখন েবদ বলেব তখন চতুেবর্দ বলেব। eখােন ভগবােনর িবিভn srেপর বণর্না 
চলেছ। eরপর ভগবােনর srেপর কথা বলেত িগেয় বলেছন – 
 

গিতভর্তর্া pভঃু সাkী িনবাসঃ শরণং shৎ। pভবঃ pলয়ঃ sানং িনধানং বীজমবয্য়m ।।১৮।। 

 সবi ভগবােনর srপ আর ভগবান মাnেষর জn িক িক কেরন বলা হে । বলেছন িতিন গিতভর্তর্া, আেগ বলা হেয়িছল 
িতিন ধাতা। eখােন বলেছন গিতঃ, মােন কমর্ফলm , সব কেমর্র কমর্ফল যা আেছ েসটা আিম। মাnষ যখন েকান ভােলা কাজ কের 
েসi কােজর ফল পায়, েসi ফলটাo িতিন। আিম চাকির কের মােসর েশেষ মাiেন পাি , েসi মাiেনটা িতিন, যা িকছু ফল আমরা 
পাি  সবi িতিন। িতিন না থাকেল েকান কেমর্র ফল pসব হেব না, হেলo সব eেলােমেলা হেয় যােব, eর কেমর্র ফল তার ঘােড় 
তার কেমর্র ফল eর ঘােড় িগেয় পড়েব। ভতর্া, মােন েপাষনকতর্া, িযিন ভরণ কেরন। েসiজn sামীেক বলা হয় ভাতার, sামী ভরণ 
েপাষণ কেরন, ভতর্া েথেক ভাতার শb eেসেছ। ঈ রi সমs pাণীর ভরণ েপাষণ কেরন তাi িতিন ভতর্া। pভুঃ, ঈ র সবারi 
sামী। সাkী, আমরা যা িকছু কের যাি  িতিন েকান িকছুেত না জিড়েয় সাkী rেপ সব েদেখ যাে ন। িনবােসা, েযখােন মাnষ বাস 
কের, ei জগেত যা িকছু আেছ সব তাঁেতi বাস করেছ, িতিনi িনবাস sল, কারণ ঈ েরর বাiের িকছুi েনi। শরণং, শ রাচাযর্ 
বলেছন, যারা dঃখ কে  পেড় আেছ তারা যখন ভগবােনর শরণ েনয় িতিন তখন তােদর dঃখ ক টা হরণ কের েনন, েসiজn 
ভগবান হে ন শরণদাতা, eকমাt আ য়sল। শরণ মােন িতিন শুধু আ য়i েদন না, িতিন dঃখ ক েক হরণ কের েনন। shৎ, 
আচাযর্ shৎ শেbর aথর্ করেছন pতুয্ৎকার aনেপkঃ। shৎ হে  uপকারী, িকভােব িতিন uপকার কেরন? pতযু্ৎকােরর aেপkা না 
েরেখ িযিন uপকার কেরন িতিনi shৎ। রাsা িদেয় েযেত েযেত েদখলাম রাsার মাঝখােন eকটা কলার েখাসা বা পাথর পেড় 
আেছ। েকu ei রাsায় eেল পা িপছেল পেড় িগেয় হাত পা েভেঙ েযেত পাের। আিম জািননা েক আসেব িকnt আিম পা িদেয় 
পাথরটা বা কলার েখাসাটা সিরেয় িদলাম। িদেয় আিম eিগেয় চেল েগলাম। eখন আিম িক aেপkা কের থাকব, আমার পের েয 
পথচারী আসেব েস আমােক ধnবাদ েদেব বেল? যারা ei রকম কের বুঝেত হেব তার মেধয্ eকটা u  মলূয্েবােধর সেচতনতা 
eেসেছ। eiটাi হে  pকৃত shৎ। বা ােদর মেধয্ িকnt ei মলূয্েবােধর সেচতন থােক না, তােদর মেধয্ ei সেচতনতােক 
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বড়েদর জাগােত হয়। িকnt মাnষ যখন বড় হয় তখনo তার মেধয্ বা া বয়েসর মলূয্েবােধর aভাবটা েথেক যায়। আমােদর েবিশর 
ভােগর মেধয্i ei pতযু্ৎ uপকােরর i া থােক। মা বাবারাo আশা কের সnান বড় হেয় আমার েদখােশানা করেব। eকমাt যারা 
িঠক িঠক সাধু সn তাঁরা ei pতুয্ৎকােরর aেপkা রােখন না। গহৃীরাo eiভােব সাধু হেত পােরন, যাঁরা uপকার কেরন িকnt 
িবিনমেয় েকান িকছুi pতয্াশা কেরন না তাঁরাi সn।  
 
 pভবঃ, ভগবান হে ন জগেতর uৎপিtর কারণ, ভগবান েথেকi সব িকছুর uৎপিt হে । pলয়ঃ, পুেরা জগেতর েয 
িবনাশ হয় েসটাo ভগবােনi িগেয় লয় হে । sানং, েযখােন িগেয় সব িকছু sািয় ভােব বাস কের, িতিনi সব িকছুর আ য়। মাnষ 
যা িকছু কমর্ কের সমs কেমর্র সব ফল েযন eকটা ভাNােরর মত জমা থােক, eটােকi বলা হে  িনধানং, েসi িনধানটাo আিম। 
েশেষ বলেছন, বীজমবয্য়m , aবয্য় বীজ। আচাযর্ বলেছন – বীজ না থাকেল সৃি  হেব না। যখন pলয় হেয় সব িকছু বীজাকাের চেল 
যায় তখন েসi বীজটাo আিম। চাষ কের ধান গম হল, িকছুটা েরেখ িদেয় বািকটা খাoয়া দাoয়া হল। আবার ঐ বীজ িদেয় চাষ 
করলাম, আবার িকছু েরেখ িদেয় বািকটা খরচ করা হল। eটাi হে  aবয্য় বীজ, ei বীেজর কখন নাশ হয় না। eকটা বীজ 
আেরকটা বীজেক জn েদয়, েসi বীজ আেরকটা বীজেক জn িদে , eiভােব চলেতi থােক। বীেজর ei পরmরা কখনi নাশ 
হয় না। ei aবয্য় বীজ ভগবান িনেজ। eত িকছু বলার eকটাi uেd , আিম যত ভােব, েযিদক িদেয়i িচnা কির না েকন 
সবটাi িতিন। তারপর বলেছন – 
 

তপাময্হমহং বষর্ং িনগhৃামযু্ৎসজৃািম চ। aমতৃৈ ব মতৃযু্  সদস াহমজুর্ন।।১৯।। 

 বলেছন ei েয েরৗd eটাo আিম, ei েয বৃি  eটাo আিম। গরেমর সময় আট মাস ধের আিম পৃিথবীর জলাশয় gেলা 
েথেক জল শুষেত থািক আর বািক চার মাস ধের েসi জলেকi বৃি  rেপ বষর্ণ করেত থািক। তাi যখন খরােত সব jেল পুেড় 
ছারখার হে  েসটাo তাঁরi eকটা rপ আবার বnায় যখন সবর্t pািবত হেয় যাে  েসটাo তাঁরi আেরকিট rপ। িকnt আমরা যা 
িকছু েদিখ সব িনেজেদর sাথর্ বুিdর দিৃ েতi েদিখ, যখনi sাথর্ হািন হে  তখনi বিল েহ ভগবান e তুিম িক করেল! িকnt ভগবান 
িনিবর্কার। যখন তাপ pবাহ চলেছ েসটাo িতিন, যখন বsnরা জেল জলমg হেয় যাে  েসটাo িতিন, জnটাo িতিন মতৃযু্টাo িতিন। 
sামীজীেক eকবার eকজন বলেছন – ei েয eত েলাক বnায় মারা যাে , eেক মা কালীর সােথ িক কের েমলান হয়? sামীজী 
বলেছন – িচtকর কয্ানভােস ছিব আঁকেছ, েসi ছিবেত সব রঙ আেছ, তার মেধয্ লাল রঙটাo আেছ। মা কালীর aেনক rপ আেছ, 
তার মেধয্ মতৃযু্rপাটাo তাঁর eকটা rপ। সাধারণ মাnেষর গNীটা aিত স ীণর্, বu, বা া, বািড় আর চাকির eর মেধয্i তার গNী 
েশষ। যখনi oখােন eকটু ধাkা লােগ তখনi oটা নেড় oেঠ আর আমরাo খয্াঁক্  কের uিঠ। 
 
 মেঠর eক ভk aেনক িদন ধের মেঠ আসা যাoয়া করেতন। eক সময় তার পিরবাের eকটা dেযর্াগ েনেম আেস, তােত 
তার েছেল মারা যায়। তখন েসi ভk কেয়কজন সাধু সnয্াসীেক বলেলন, eiেতা ঠাkরেক eেতা ভােলাবাসতাম, eেতা মেঠ আসা 
যাoয়া, কi িতিন েতা আমার পিরবারেক রkা করেত পারেলন না। পেরর িদেক িতিন মেঠ আসা বni কের িদেলন। তার eক 
পিরিচত মহারাজ িছেলন, তাঁেক ঠাkর-মা-sামীজীর যত বi িছল সব েফরত পািঠেয় িদেলন, তার মেধয্ কথামৃতo িছল। মহারাজ 
শুধু তােক বলেলন আপিন সব বi েফরত িদে ন িঠক আেছ, িকnt কথামৃতটা আপনার কােছ েরেখ িদন। পেরর িদেক aব  তার 
মেনর আবার পিরবতর্ন হেয়িছল।  
 

ভগবান িনেজর মত আেছন, বৃি টাo তাঁর আর েরাদটাo তাঁর, ঠাNাটাo তাঁর, গরমটাo তাঁর, জীবনটাo তাঁর মৃতুয্টাo 
তাঁর, িকnt আমােদর সমsা হে  eটােক যিদo বা িব াস কির িকnt সব রকম পিরিsিতেত ei িব াসেক ধের রাখা আমােদর পেk 
eেকবােরi aসmব। ীমা বলেছন – ঠাkেরর পূেজা করার eখন aেনক েলাক হেয় েগেছ, ভােলা ভােলা রাnা কের ঠাkরেক েভাগ 
েদয় যােত িনেজরাo েখেত পাের। ঠাkর যখন েবঁেচ িছেলন তখন কজন ঠাkেরর েসবা কেরিছল! ঠাkর বলেছন – আেগ খুব 
ধুমধাম কের dগর্াপূজা করেত eখন আর কেরা না েকন? তখন েস বলেছ eখন দাঁত পেড় েগেছ, পাঁঠার মাংস েখেত পািরনা তাi 
dগর্াপজূাo বn হেয় েগেছ। eখন েতা ঠাkেরর জnিদেন বািড়েত িবেশষ পেূজা কের ভােলা ভােলা েভাগ িদেয় িনেজরাi খায়, খুব 
কম েলাকi পাoয়া যােব েয েসi েভাগ পাড়াপড়িশ সবাiেক িনেয় িমেলিমেশ gহণ করেছ। আেগকার িদেন gােম জিমদােরর 
বািড়েত কাrর জn িদেন তােক দািড়পাlােত চািপেয় চাল ডাল গম oজন কের যত হত পের েসi চাল ডাল গম gােমর গরীব 
dঃখীেদর মেধয্ িবতরণ কের েদoয়া হত। eখন বাথর্েড পািটর্েত কারা কারা তােক িনমntণ কেরিছল তােদর িহেসেবর মেধয্ ধের 
বা ার জnিদেন তােদরেকi িনমntণ কের eলািহ আেয়াজন কের আেমাদ ফুিতর্ করেব, পািটর্ চুেক যাoয়ার পর সব িগফটgেলা 
সািজেয় বেস িহেসব করেব েক িক িগফট িদেয়েছ। মাnষ কত sাথর্পরায়ণ হেয় েগেছ ভাবাi যায় না, eরা িক কের ধারণা করেত 
পারেব েয ভােলাটাo ঈ েরর খারাপটাo ঈ েরর। েসiজn যখন dিদর্ন আসেছ িনেত পারিছ না, dঃখ যখন আসেছ তখন তােক 
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বরণ করেত পারিছ না, মৃতযু্টাo তাঁর মেন কের eিগেয় না িগেয় eিড়েয় পালােত চাiিছ। কারণ আমােদর মেনর জগৎটা খুব েছাT 
o স ীণর্, ঐ েছাT জগৎটা িদেয় আমরা ভগবানেক মাপেত যাi।  
 
 eর আেগ যখন দশ নং ে ােকর আেলাচনা করা হেয়িছল, েহতনুােনন েকৗেnয় জগিdপিরবতর্েত, eখােন শ রাচাযর্ সব 
আেলাচনা কের কের েশেষ বলেছন – ei েয সৃি  eর মেধয্ eকমাt ৈচতn িযিন িতিন হে ন ভগবান, eর আেগর ে ােক ভগবান 
বলেছন আিম হি  িনিলর্p, uদাসীনবদাসীনমসkং েতষু কমর্s, তাহেল আর েকান সাkী রiল না। pকৃত হে  জড়, ভগবান ৈচতn, 
ভগবান িনিলর্p, িনিবর্কার, আমার সােথ eর েকান সmকর্ েনi। জড় পদাথর্ েখলা করেছ, ভগবানi eর মেধয্ eকমাt ৈচতn। 
আচাযর্ eiটাi বলেছন, ভগবান ছাড়া ৈচতn বেল আর েকান িকছু েনi। েসiজn ei সৃি টা েকন, কার জn, ei p  আর eর 
utর হেত পােরনা। যারা দশর্ন িনেয় খুব গভীর ভােব িচnন মনন করেত চান তােদর ei জায়গাটােক ভােলা কের বুঝেত হেব। জড় 
pকৃিত নাচ করেছ, েস যখন নাচ করেছ তখন েকuেতা েদখেছ। েক েদখেছ? ভগবান েদখেছন, কারণ ৈচতn eকমাt িতিনi, িতিন 
ছাড়া আর েকান ৈচতn েনi। িকnt িতিন uদাসীনবদাসীনm , আিম নাচ করিছ আর আপিন ৈচতn িকnt আপিন নাচ েদখেছন না, 
তাহেল আিম কার জn নাচিছ, িকেসর িনিমেt pকৃিতর ei নাচ? eiটাi আচাযর্ বলেছন েয ei p  হেত পাের না, আর eর 
pতুয্tরo হয় না। তখন আচাযর্ নাসদীয় সূkm  েথেক udৃিত িদেয় বলেছন – েকা adা েবদ ক iহ pেবাচৎ kত আজাতা kত iয়ং 
িবসিৃ ঃ। েবেদi বেল িদে , েক জােন ei সৃি  েকাথা েথেক eেসেছ, িকভােব সৃি  রচনা হেয়েছ, েকন সৃি র রচনা হেয়েছ, ei 
p  gেলা হয় না। েবেদর ei ভাবটাi গীতােতo িনেয় আসা হেয়েছ, pকৃিত নাচ কের যাে , তার নাচ েয েদখার eকমাt দশর্ক 
ঈ র, কারণ eকমাt ৈচতn সttা বলেত িতিনi আেছ, আবার an িদেক েসi ঈ েরর ei নােচ েকান আgহi েনi। তাহেল 
pকৃিত কার জn নাচ কের যাে , ei p  আর হয় না। আর eর utর? ei p i হয় না, তাহেল eর utর েকাথা েথেক হেব। 
ei তtt gেলা aতয্n সূk, eকটু সাধন ভজন, তপsা না থাকেল ei সূk তttgেলােক ধরা যােব না। aতয্n সূk বুিd না হেল 
ei িজিনষ ধরা aসmব।  
 

েকu েকu মেন কের সব িকছুর বীজ হয়, তাহেল যখন ei সৃি র pলয় হেয় যােব তখন তার বীজ েকাথায় যােব। eখন 
তােক বেল েদoয়া হল, ভগবােনর কােছ ঐ বীজ থাকেব। িতিন েকাথায় রাখেবন? েয পুটিলেত রাখেব েসi পুটিল ভগবানেক েক 
িদল? eকটা aবsার পের ei ধরেণর p  gেলা aবাnর হেয় যায়। আধয্ািtক আেলাচনা িফিজk, েকেমিsTর মত eকবার পেড় 
বুেঝ িনেলi সব হেয় েগল তা নয়। আধয্ািtক তtt বুঝেত হেল মেনর পুেরা আলাদা গঠন হoয়া দরকার। েবিশ p  না কের আেগ 
বল েতামার িক সমsা। আিম aশািnেত আিছ। তাহেল তিুম আমার কােছ eেসা আিম েতামােক শািn লােভর পথ বেল িদি , িকnt 
তার আেগ তিুম েবিশ িকছু p  না কের যা যা েতামােক করেত বলা হেব েসgেলা গভীর dা আর িন া সহকাের কের েযত থাক। 
গীতা হে  েমাk শাst, সাধারণত েযভােব আমরা দশর্েনর কথা বিল গীতা তা নয়। গীতােত কতকgেলা আধয্ািtক সেতয্র কথা বলা 
হেয়েছ, eর মেধয্ েযটা আমার পেk uপযুk মেন হেব তার েকান eকটােক ধের ei সংসার kপ েথেক েবিরেয় আসেত হেব।  
 
 eরপের বলেছন, aমতৃৈ ব মতৃযু্  সদস াহমজুর্ন, েদবতােদর েদবেলােক েয aমৃত েসটাo আিম আর মতর্য্ েলােক েয 
মতৃযু্ েসটাo আিম, সবটাi িতিন। সদস াহমজুর্ন, eখােন সৎ আর aসৎ বলেত েবাঝান হে , যা িকছু আেছ েসটা সৎ, েসটা আিম, 
eর িবপরীত যা িকছু েযটা aসৎ, েসটাo আিম। ei gাশটাo আিম, আর ei gােশর েয aভাব েসটাo আিম। aভাবটাo িতিন 
ভাবটাo িতিন। যা িকছু জগেত সৎ ভােব আেছ, েযটােক আমরা iিndেয়র dারা েদখেত পাি , েযমন eকটা িজিনষ ভােলা, েসi 
ভােলাটাo িতিন, আবার েয িজিনেষর ভােলার েয aভাব, েসটা হে  aসৎ, েসটাo িতিন। ঘুিরেয় িফিরেয় বkবয্ eকটাi িতিন ছাড়া 
আর িকছু েনi। সবi িতিন িকnt আমরা আলাদা আলাদা eখােন মাiেkােফান েদখিছ, gাশ েদখিছ, ফয্ান েদখিছ, সবাi সবাiেক 
আলাদা আলাদা েদখিছ, eটােক েমলােনা যায় না। েমলােনা যায় না বেল তাঁরা eকটা দশর্ন িনেয় আেসন, েসi দশর্ন বা তtt িনেয় 
eিগেয় েযেত েযেত মাnষ যখন aৈdত jােন েপৗঁেছ যায় তখন সিতয্i েদেখ ঈ র ছাড়া আর িকছু েনi। আসেল েবিশর ভাগ 
েলাকi জােন েয ঈ র বেল িকছু েনi, ei সব হে  ধাpাবাজী, তােদর েকান aশািn েনi। eর িবপরীেত যাঁরা bhjানী তাঁরা 
জােনন ঈ র ছাড়া িকছু েনi, তাঁরাo শািnেত আেছন তাঁেদর েকান সমsা েনi। আমােদর মত যারা মাঝখােন আিছ, যারা 
জগৎটােকo েদখেত পাি  আবার ঈ েরর uপেরo aগাধ িব াস আেছ, eেদর জni যত দশর্ন, তেttর কচকচািন। আমােদর ei 
aশািn থাকেবi, হয় আমােক শাst পড়া েছেড় িদেত হেব আর তা নাহেল তিড়ঘিড় কের bhjান লাভ কের িনেত হেব। bhjান 
লাভ না হoয়া পযর্n ei সমsা থাকেব, আর িবjােন সব িথেয়ািরেক েযভােব েমলােনা হয়, শােstর সব তttেক বাsেব েমলােনা 
যায় না, কারণ েয মেনর dারা েমলােনা হেব েসi মনটাi aেনক নীেচর িজিনষ, আর aিত kdু, তাo আবার জড়। 
 
 jানযেjন চাপয্েn ei পেনেরা নং ে াক েথেক শুr কের ঊিনশ নং ে ােক েযটা বলা হেয়েছ, তােত jানীেদর বণর্না 
েদoয়া হেয়েছ, aথর্াৎ jানীরা ঈ েরর srপেক িকভােব েদেখন। আর যারা ajানী, ajানী বলেত eখােন বলা হে  যারা u  sগর্ 
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pািpর জn েবদ িবষয়ক যj-যােগর কমর্ করেছ িকnt ঈ েরর srেপর বয্াপাের েকান ধারণা েনi। যারা eেকবাের িবষয় বাসনার 
েভােগর মেধয্ ডুেব ajানী হেয় আেছ তােদর কথা eখােন বলা হে  না। eরপর যারা েবেদর মাগর্ aবলmন কের যj-যাগ কের 
যাে  তােদর কথা বলেত িগেয় ভগবান বলেছন – 
 
    ৈtিবদয্া মাং েসামপাঃ পতূপাপা 
     যৈjির ব্া sগর্িতং pাথর্য়েn। 
    েত পণুয্মাসাদয্ sেরndেলাক- 
     ম িn িদবয্াn িদিব েদবেভাগাn ।।২০।। 

 ঋক্ , সাম o যজু ei িতনেট েবদেক যারা জােনন, েবেদ যত েদবতারা আেছন, েযi েদবতারা েসামরস পান কেরন, েসi 
েদবতােদর মাধয্েম তারা sগর্pািpর কামনা কেরন। েত পুণয্মাসাদয্, েবেদর যj যাগ করার ফেল মৃতযু্র পর তারা sেগর্ যায়। েয 
u তম sেগর্র aিধপিত হে ন ind, েসi sগর্েলােকi তারা গমন কেরন। েস iে  করেল eমন যj করেত পাের েয েস ind পযর্n 
হেয় েযেত পাের। েসখােন িগেয় তারা িদবয্ান িদিব েদবেভাগাn , েদবেলােক িগেয় তারা সবাi িদবয্ েভাগ করেত পাের। েকারােন 
ei sেগর্র খুব snর বণর্না েদoয়া আেছ, েসখােন সব েছেলেদর বয়স পঁয়িtশ বছেরর হেব, সব েমেয়রা পঁিচশ বছেরর হেব, যখন 
যা চাiেব সব তার কােছ তkুিন হািজর হেয় যােব iতয্ািদ। েসখােন ei েভাগ আমােদর মেতর্র েভােগর তুলনায় aেনক গভীর। ei 
েভােগর পর – 
 
    েত তং ভkু ব্া sগর্েলাকং িবশালং 
     kীেণ পেুণয্ মতর্য্েলাকং িবশিn। 
    eবং tয়ীধমর্মnpপnা 
     গতাগতং কামকামা লভেn।।২১।। 

 eখন েস ei indেলােক কত িদন েভাগ করেব? যতটা যj কেরিছল ততটাi েভাগ করেব। েহােটেল যতটা টাকা েদেব 
ততটাi েখেত েদoয়া হেব। যতটা যj যাগ কেরেছ তত িদনi েস sেগর্ েভাগ করেত পারেব, যখন যেjর েকাটা েশষ হেয় যােব 
তখন sেগর্ থাকার েময়াদo েশষ হেয় যােব। তখন িক হেব? kীেণ পুেণয্ মতর্য্েলাকং িবশিn, েযi পূণয্ েশষ হেয় যােব তখন sগর্ 
েথেক আেs কের আবার ei মn েলােক েফরত চেল আসেব। 
 
 ীমােক eকজন িজেjস করেছ, েদবতারা িকভােব sগর্ েথেক েনেম আেসন। ীমা বলেছন, বরফ েযমন গেল যায়, আেs 
আেs বরফটা গেল েগল। আমরা বলেত পারব না িক হয়। হয়েতা যারা sেগর্ আেছন তারা েদখেত পান িক হে  না হে । হঠাৎ 
eকজেনর পূণয্ েশষ হেয় েগল, তখন বািক যারা sেগর্ আেছন তারা েদখেত পান েস আেs আেs নীেচ চেল যাে । sগর্েলােক েতা 
েকান েশাক তাপ েনi, সব সময়i আনn তাi বাকী যারা আেছ তােদর েকান dঃখ হেব না, িকnt েয পেড় যাে  েস েতা হা hতাশ 
কের কাঁদেব। েকাmানী েথেক যখন কাrর চাকির চেল যায় তখন বািকেদর pেমাশন হল আর an িদেক eকজেনর হােত েনািটশ 
ধিরেয় বেল িদল েয েতামার চাকির েশষ, েস তখন েগট িদেয় কাঁদেত কাঁদেত েবিরেয় যােব, বািকরা আনেn থাকেব। eখােন তাo 
মাnষ েবাধ থাকেব েদবেলােক েসi েবাধটাo থােক না। েযখােন মৃতুয্ধমর্া েসখােন েফরত চেল eেলা। tয়ীধমর্মnpপnা, যারা ঋক্ , 
সাম o যজু ei িতনেট েবেদর ধমর্ পালন কের, মােন েবেদর ei যj কমর্ািদ কের তােদর ei aবsাi হয়। িক হয়? গতাগতং 
কামকামা লভেn, eকবার uপের যায় eকবার নীেচ আেস ei ভােবi তারা সংসাের যাতায়াত করেতi থােক। িdতীয় aধয্ােয় 
ভগবান aজুর্নেক বেলিছেলন aথ ৈচনং িনতয্জাতং িনতয্ং বা মnেস মৃতm , তুিম যিদ মেন কর আtার িনতয্ জn হে  িনতয্ মৃতযু্ 
হে  তাহেলo েতা েতামার েকান েশাক করা uিচৎ হেব না, eখােন িঠক ei িজিনষটােকi বলা হে । যারা েবেদর যjািদ কমর্ 
করেছ তােদর ei aবsাi হয়, sেগর্ যায় েসখােন যখন সব পূণয্ েশষ হেয় েগল তখন আবার মn েলােক চেল eল, eiভােব 
আসা আর যাoয়া চলেতi থােক। িকnt যারা সmূণর্ িন াম ভােব সব কমর্ করেছ, েকান কামনা বাসনা িনেয় িকছু করেছ না, তােদর 
িক হয়?  
 

aনnাি nয়েnা মাং েয জনাঃ পযুর্পাসেত। েতষাং িনতয্ািভযুkানাং েযাগেkমং বহাময্হm ।।২২।। 

 eতkণ যারা সকাম ভােব কমর্ করেছ তােদর কথা বলা হল। eখন িন াম কমর্ীরা িক কেরন েসটা বলা হে । 
aনnাি nয়েnা মাং, আচাযর্ শ র বলেছন – িযিন সnয্াসী িতিন িচnা করেছন আিম আর ঈ র eক, পৃথক ভাব থােক না। িকভােব 
eক থােক? আtভােব বা মাতা, ধাতা, িপতামহ েয েকান eকটা ভােব ঈ েরর সােথ িনেজেক জুেড় েদন, eiটাi হে  
aপৃথকীকরণ ভাব। মা আর তার সnান িক কখন িনেজেদর পৃথক মেন কের নািক। আিম েয নারায়ণ, আিম েয েসi ভগবান ei 
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ভাব িনেয় আমােত েযাগী আtভােব থােক, েস মেন কের আমার hদেয় িতিনi আেছন, আিম তাঁর সােথ aিভn। েয জনাঃ, আচাযর্ 
eখােন পির ার বলেছন েয জনাঃ মােন যারা সnয্াসী। ei বয্াপাের শ রাচাযর্ খুব কTর িছেলন, সnয্াসী না হেল মিুk লাভ 
করেতi পারেব না। যার জn েদখা যায় েযখােন েযখােন সnয্াসীর েকান শb েনi েসখােনo িতিন সnয্াসীেক ঢুিকেয় িদেয়েছন। 
eমনিক ষ  aধয্ােয় েযখােন েযাগ সাধনার কথা বলা হেয়েছ েসখােনo িতিন বেল িদেলন stী থাকেল ei সাধনা কখনi করা যােব 
না, ei aধয্ােয়র সব কথা সnয্াসীেদর জn। ঠাkর েসiজn বলেছন – সnয্াসীেদর কােছ আর িকছু না থাkক eকটা গীতা 
থাকেব। গীতা হে  িঠক িঠক সnয্াসীর ভাব। গৃহsরা যা িকছু কের েসgেলােক েমাটামুিট গীতােত uিড়েয় েদoয়া হেয়েছ। eখােন েয 
জনাঃ মােন হে  েয বয্িk, শ রাচাযর্ ei বয্িkেক সnয্াসী বেলi ধের িনেয়েছন। eখন আমরা eখােন েযাগ করেত পাির যারা মন 
েথেক সnয্াসী তােদর কথাo বলা হে । মলূ কথা হল িযিন সnয্াসী িতিন েদেখন আিম আর ঈ র aিভn। আমােদর সমsা হে  
আমােদর ঘর, বািড়, stী, পুt, পিরবার, বnু বাnব, টাকা পয়সা আেছ আর egেলার সােথi আমরা eকাt হেয় আিছ বেল ঈ েরর 
সে  eকাt েবাধ হয় না। িকnt ei সব িকছুেক তয্াগ কের িদল েসেতা সnয্াসীi হেয় েগল। তেব িক, যার eকটু েকাথাo 
সামাnতম বnনo যিদ থােক তার পেk ei ধরেণর সাধনা, েযgেলা গীতােত বলা হেয়েছ, কখনi সmব নয়।  
 
 ei ে ােকর বয্াখয্ােত আচাযর্ বলেছন – িনতয্যুkানাং, মােন eেকবাের সবর্দা ঈ ের মন েলেগ আেছ, ঈ েরর বাiের 
আর েকান িকছুেত মন েনi। eেদর িক হয়? েযাগেkমং বহাময্হm , eখােন েযাগ শেbর aথর্ হে  েয িজিনষটা েনi েসi িজিনষটার 
pািp। েkম হে , েয িজিনষটা আেছ েসi িজিনষটােক রkণ করা। aেনক েkেt েযাগেkমং eর aথর্ করা হয়, েযােগর জn েয 
েয িজিনেষর দরকার লােগ। আধয্ািtক জীবেন egেলা aতয্n সাধারণ িজিনষ। যারা ভগবােনর িদেক মন িদেয় িদেয়েছন, তােদর 
যাবতীয় যা িনতয্ pেয়াজনীয় দরকার েসটা ভগবানi জুিটেয় েদন। ভগবােনর uপর যতi তার িনভর্রতা বৃিd েপেত থােক, েযমন 
বা া িশশুেক সব িকছু কিরেয় েদoয়া হয়, ভগবানo তাঁর uপর eকাn িনভর্রশীল ভেkর সব িকছ ুবয্বsা কের রােখন। ঠাkর তাi 
বলেছন – েয িঠক িঠক সnয্াসী, তালগাছ েথেক যখন পেড় যােব তখনo েস সব হাত পা েছেড় েদেব, বাঁচাবার হেল িতিনi 
বাঁচােবন। ঈ েরর uপর ei িনভর্রতােক িনেয় aেনক কািহনী আেছ। লীলাpসে  আেছ, ঠাkেরর eকবার iে  হেল প বটীেত 
সাধন-ভজেনর জn eকটা েছাT kঁেড় ঘর হেব, তারপর িতিন েদেখন গ ার বােন দিkেণ েরর ঘােট aেনক বাঁশটাশ েভেস 
eেসেছ। ঈ রi সব বয্বsা কের েদন।  
 
 যারা an ধরেণর ভk তােদরo েতা ভগবানi েদেখন। আেগ বলেলন যারা aনnাি nয়ঃ, মােন ীরামকৃে র মত যাঁরা 
ভk তাঁর সব বয্বsা ভগবানi কের িদে ন। িকnt যারা সাধারণ ভk তােদর েক সব িকছু েদন? তখন আচাযর্ শ র বলেছন, না, 
সবাiেক ভগবানi েদন। তেব সাধারণ ভk যারা, তারা িনেজেদর জn িকছু িকছু pেচ া কের িকnt eনারা েকান িকছুর জni েচ া 
কেরন না, eমনিক জীবন ধারণ করার বাসনাটkুo তাঁেদর থােক না আবার an িদেক মতৃযু্র pিতo েকান বাসনা েনi। যিদ েকান 
আধয্ািtক সাধক বেলন আমার আর েবঁেচ েথেক িক হেব, মের েগেলi হয়, তার মােন েভতের িকছু েগালমাল আেছ তার। আবার 
যিদ বেল আিম েবঁেচ থাকেত চাi, তাহেলo বুঝেত হেব িকছু েগালমাল আেছ। িকnt যাঁরা িঠক িঠক আধয্ািtক পুrষ তাঁেদর eমন 
িনবর্াসনা হেয় যায় েয জীবনমুিk েযটা হে  েশষ কথা, েসটার জno তাঁেদর েকান i া বা বাসনা থােক না।  
 
 মধুসূদন সরsিত আবার ei ে ােকর বয্াখয্া কের বলেছন েয, ভগবান সবাiেকi েদন। যারা সাধারণ ভk তােদর 
পুrষকােরর মাধয্েম ভগবানi েদন, তােক িদেয় কাজটুk কিরেয় েনন। রাজবািড়েত যারা থােক তােদর সবাiেক রাজাi সব িকছু 
েদয়, িকnt েয রাজkমার তােক রাজা সরাসির িদেয় েদন, িকnt েয রাজবািড়র কমর্চাির তােক কাজ কিরেয় তেব েদন। ei জগেতo 
িঠক তাi হয়, যারা রাজার বয্াটা তােদর eমিনi সব িকছু eেস যােব। ঠাkর eটােকi খুব snর কের বলেলন – রাজার বয্াটা তার 
মােসায়ার eেস যায়। যারা সিতয্কােরর সাধু সnয্াসী তার েযটার দরকার েসটা আসেবi, দরকার মােন তার মাথায় যিদ eকবার িকছু 
eকটা েচেপ যায় েসi িজিনষ eমিনেতi eেস যােব। মাথায় েকান িকছুর i া েজেগ েগল আর েসটা হেব না e িজিনষ কখনi হেব 
না, ৈচতn শিk িকনা। ৈচতেnর সামেন জেড়র েকান kমতাi েনi। কত লmা মালগািড়, ষাট সtরটা কের মাল ভিতর্ ভারী ভারী 
েকাচেক eকটা েছাT iেলিkTক iি ন িক pচN গিতেত েটেন িনেয় যাে । িকnt ei iেলিkTিসিটেক আিম েদখেত পাি  না তারi 
eত kমতা। আর ৈচতn সtার িক kমতা আমরা িচnাi করেত পািরনা। আর িযিন ei ৈচতn সtার সােথ eক কের েরেখেছন 
তার মেধয্ েতা েকািট েকািট ঐ েছাT iি েনর েথেকo হাজার gণ kমতা, েস যিদ সূযর্েক বেল েথেম েযেত সূযর্ েথেম েযেত বাধয্, 
সূেযর্র েকান uপায় েনi তােক থামেতi হেব। eকটা সাধারণ iেলিkTিসিটর, eকটা সাধারণ eয্টিমক শিkর কত kমতা, egেলা 
েতা জড় শিk, ei জড় শিk ৈচতn শিkর সামেন িকছুi নয়। ৈচতn শিkর সtা eেদর েথেক পুেরা আলাদা ধরেণর, েস শুধ ু
i া মাt করেব, তােতi i া ফলps হেত বাধয্। িকnt তাঁরা ei ধরেণর েকান িকছু কেরন না, কারণ সৃি র িনয়েমর মেধয্ তাঁরা 
হsেkপ করেত চান না। মুিkর িঠক আেগ িতিন bhার সে  eক হেয় যান, তখন িতিন pকৃিতলীন পুrষ হেয় িহরণয্গেভর্র সে  
eক হেয় যান, তখন তাঁর মেধয্ eমন kমতা eেস যােব েয িতিন যিদ চান তাহেল পুেরা eকটা নতুন সৃি েক দাঁড় কিরেয় িদেত 
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পারেবন। িনবর্াসনা না হoয়া পযর্n িতিন ঐ aবsায় েযেতi পারেবন না, িকnt সৃি  করার i াটা হে  eকটা বাসনা। নতুন সৃি  
করার kমতাটা মুিkর িঠক আেগ িতিন েপেয় যােবন, িকnt তার আেগ তাঁেক ঐ i াটােকo পুিড়েয় েশষ কের িদেত হেব। তার 
ফেল যখন িতিন ঐ aবsায় চেল যান তখন িতিন আর িকছু করেত চাiেবন না। িযিন মহাপুrষ, তাঁর পােয় যিদ খুব কের মাথা ঠুেক 
যিদ বেলন আমার েছেল মের যাে , আপিন আশীবর্াদ কrন যােত ভােলা হেয় যায়। uিন েকান মেতi ei আশীবর্াদ করেবন না। 
কারণ pকৃিতর িনয়মেক িতিন কখনi ul ন করেবন না, pকৃিতর িনয়েম িতিন হsেkপ করেত চাiেবন না। িকnt যিদ িতিন 
আশীবর্াদ কের েদন তখন মৃতযু্র েকান kমতাi হেব না িকছু করার। মৃতযু্ ৈচতn সtার সামেন মাথা নত কের থােক। িকnt 
সাধারণত eনারা ei িজিনষ কখন কেরন না। েকন িতিন করেত যােবন, িতিন েয শিk েপেয়েছন েসটা eেসেছ িনবর্াসনা েথেক, 
েকন িতিন আপনার আমার বাসনার সােথ িনেজেক জড়ােবন। তেব aেনক সময় েদখা যায় তাঁরা িকছু িকছু েkেt টুকটাক কের 
থােকন। ঠাkরo মথরুবাবুর জn eকটু eিদক েসিদক কেরিছেলন। িকnt মলূ কথা হে  ভগবান বািকেদর eকটা িনয়েম কাজ কিরেয় 
সব িকছু িদেয় েদন। আর েয িঠক িঠক aনnাি nয়েnা ভk, েস মােসাহারা েপেয় যায়। eরপর বলেছন – 
 

েযহপয্nেদবতা ভk ব্া যজেn dয়াহিnতাঃ। েতহিপ মােমব েকৗেnয় যজnয্িবিধপূবর্কm ।।২৩।। 

 যারা an an েদবতােদর পূেজা করেছ তারা aিবিধপূবর্কm , ajানবশতঃ আমারi পূজা কের, eেত তােদর েকান েদাষ 
হয় না। eখােন eেস iসলাম o িহnd ধেমর্র aেনক তফাৎ eেস যায়। iসলাম বলেছ, যারা an েদবতােদর পূজা কের তারা 
কােফর, তােদরেক েশষ কর। িকnt eখােন ভগবান বলেছন, যারা an েদবতােদর পূজা করেছ তারা আমারi পূজা করেছ। িকভােব 
পূজা করেছ? aিবিধপবূর্কm , aজােn ajানপবূর্ক। েকন eেদর পূজাটা aিবিধপূবর্কm ? তখন ভগবান বলেছন –  
 

aহং িহ সবর্যjানাং েভাkা চ pভেুরব চ। ন ত ুমামিভজানিn তেttনাত য্বিn েত।।২৪।। 

 aহং িহ সবর্যjানাং, যত রকেমর যj হয়, যা িকছু যj হে , ind, িমt, বrণ যত েদবতােদর পূজা হে , an িদেক 
কালী, িশব, গেণশ, সেnাষীমা, যারi পূজা হে , যত ভােব যত রকেমর যj o পূজা হে , শরীেরর েয যj হে , শরীেরর বাiের 
েয যj হেছ, সব যেjর pভু হি  আিম। a ম aধয্ােয়o ভগবান বেলিছেলন aিধযেjাহহেমবাt, যেjর aিধেদবতা আিম। যেj 
যাi আhিত েদoয়া েহাক না েকন সব আhিত ীকৃে র কােছi যাে । িকnt যারা যj করেছ তারা মেন করেছ আিম iেndর নােম 
আhিত িদি , ন তু মামিভজানিn তেttনাত য্বিn েত, তারা িঠক িঠক তttতঃ জােন না েয ei আhিত আমােকi েদoয়া হে , সব 
আhিত আসেল আমার কােছ আসেছ। েযমন সমs নদীর জল সমুেd িগেয় িমেল যায়, েতমিন সব যেjর সব আhিত আমার কােছi 
আেস। ei িজিনষটা তারা তttতঃ জােন না। তttতঃ জােননা বেল িক হে ? aতঃ চয্বিn েত, তােদর sগর্ েথেক পতন হেয় যায়, 
আবার ei সংসাের pতয্াবতর্ন কের। যিদo যা িকছু যাগ যj করা হে  তার সব িকছু ভগবােনর কােছi যাে , িকnt েয করেছ 
তার মনটা আসেল েকাথায় পেড় আেছ েদখেত হেব, মন েযখােন পেড় আেছ মতৃযু্র পর েসখােনi যােব, েকননা েস ভগবানেক 
তttতঃ জােন না। মৃতযু্র পর তারা েকাথায় যােব? 
 

যািn েদবbতা েদবাn িপtnৃ যািn িপতbৃতাঃ। ভতূািন যািn ভূেতজয্া যািn মদ্ যািজেনাহিপ মাm ।।২৫।। 

 পুেরা গীতােত ভূত বলেত জীবেক েবাঝাে  িকnt ei ে ােক ভূত বলেত ভূতেকi েবাঝাে । যারা bত িনয়মািদর dারা েয 
েদবতার uপাসনা করেছ, েসi uপাসক মতৃযু্র পর েসi েদবেলাকেকi pাp হেয় েসখােন বাস করেব। েযমন, যারা iেndর uপাসক 
তারা মৃতযু্র পর indেলােক িগেয় বাস করেব। indেলাক েথেকo পতন হয়, ei রকম পতেনর ভুির ভুির বণর্না আমরা পাi। েয 
িব রু uপাসনা করেছ, মৃতুয্র পর েস িব ুেলােক যােব। যারা েদবতােদর িবিধপূবর্ক পূজা কের তারা েসi েসi েদবেলােকi যােব। 
িপtnৃ  যািn িপতৃbতাঃ, আমােদর যারা িপতপুৃrষরা আেছন, আবার িপতৃেদর মেধয্ িকছু েদবতারাo আেছন, তেব িপতৃেদবতারা ei 
েদবতােদর েথেক aেনক নীেচ, েয েয িপতৃেদবতােদর যারা uপাসক তারা মৃতযু্র পর েসi েসi িপতেৃলােকi যায়। ঠাkর েসiজn 
ভkেদর াd বািড়র খাবার েখেত িনেষধ কেরেছন। তেব িনেজর যারা সmnী তােদর বািড়র ােdর an েতা েখেতi হয়, েসখান না 
খাoয়ার িকছু েনi। িকnt আগকার িদেন bাhণরা খঁুেজ েবড়াত েকাথায় াdবািড় হে । াdবািড়র anটা হে  িপতৃেদর uেdে  
aিপর্ত, তাi াdবািড়র an েবিশ েখেল িপতৃেলাক pািp হয়। eটােক আটকাবার জni ভkেদর াdবািড়র an েখেত িনেষধ করা 
হেয়েছ। াdবািড় an খাoয়া মােন িপতৃেদর uি  an খাoয়া, যার uি  খাoয়া হয় তার সtাi েস পায়, eেত ভেkর ভিkর 
হািন হয়। তাi আমােদর বলা হয় যা িকছু gহণ করেব ঠাkরেক aপর্ণ কের gহণ করেত হয় তাহেল েস ঠাkেরর সtা পায়। 
েদবতােদর aপর্ণ করেল েদবতােদর সtা পােব আর িপতৃেদর aপর্ণ কের েখেল িপতৃেদর সtা পােব। যিদ েকu বেল আিম 
িপতৃেলােকi েযেত চাi, তাহেল তার কােছ িপতৃেদর িনেবিদত an েখেত েকান asিবধা েনi। আিম রামকৃ েলােক েযেত চাi আর 
an িদেক াdবািড়র an েখেয় েবড়াব তাহেল তার রামকৃ েলােক যাoয়া হেব না। eiজn ঠাkর যারা িবেশষ ভk তােদর 
াdবািড়র an েখেত িনেষধ করেছন, কারণ eটা হে  uি  an। যখন ঠাkরেক aপর্ণ করা হয় তখনo েসটা uি  an, িকnt 
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েসটা কার uি ? ঠাkেরর, তখন uি  না বেল বলা হয় pসাদ। িকnt যখন িপতৃেদর uেdে  aপর্ণ করা হয় তখন pসাদ বলা 
হয় না, বলা হয় াd, gণগত মান aেনক েনেম েগল, েসi an েখেল শরীর মনo an রকম হেব।  
 
 ভূতািন যািn ভূেতেজয্া, আিদবাসী a েল, gামা েলo aেনেক ভূত েpতেদর uেd  েমারগ বিল িদেয় েসi েমারেগর 
মাংস খায়। eখন মরার পর তারা ভূতেযািনেত যােব, িবিভn ভূেতেদর, মাতগৃণ, চতভুর্িগনী, েষাড়শমাতৃকাগণ iতয্ািদ আেছ, তারা 
সব eেদর মেধয্ বাস করেব, যারা ভূেতেদর েদবী তােদর সে  ঘরুেব। যার pসাদ, মােন uি  যার খােব তার মতi েস হেব। 
েসiজn যারা সttgণী তাঁরা িনেজর uি  কাuেক েদননা। eঁেঠা যিদ েখেত হয় তাহেল eকমাt ভগবােনরi eঁেঠা খােবা। আবার 
রাজা মহারাজ ঠাkেরর সামেন বলেছন, আিম বাবার eঁেঠা েকন খাব? ঠাkর শুেন বলেছন – েতার হেয়েছটা িকের, বাবার eঁেঠা 
খািব না েকন তiু! বেলi ঠাkর আবার েযাগ করেছন – সttgণী েলাক eমিনেত কাrেক eেঁঠা েখেত েদয় না, তাঁরা তাঁেদর পােত 
eকিট দানাo েছেড় েদননা।     
 
 যািn মদ্ যািজেনাহিপ মাm , েয আমার ভজনা কের মতৃরু পর েস আমার কােছi আসেব, ei বয্াপাের েকান সেnহ েনi। 
eখােন আচাযর্ খুব snর eকটা কথা বলেছন – িক dঃেখর কথা, েদবতােদর, িপতৃেদর, ভূতেদর পূজা করেত আর আমার পূজা 
করেত সমান পির ম aথচ ajানবশতঃ মাnষ আমােক ভজনা না কের আমার যারা aধঃsন তােদর ভজনা কের, ফেল তারা আমার 
aধঃsনেদর মতi হেব। েকu যিদ দােরাগার কােছ েযেত পাের আবার েস যিদ eকজন eসিপর কােছo েযেত পাের আবার eকজন 
পুিলেশর িডিজর কােছ যাoয়ারo sেযাগ থােক, eেদর যার কােছi যাoয়া েহাক না েকন, পির ম তার eকi হেব। িকnt pথেমi 
যিদ পুিলেশর িডিজর কােছ যাoয়ার sেযাগটােক কােজ লাগান যায় তাহেল দােরাগা, eসিপo তােক মানেব আবার কাজo খুব 
তাড়াতািড় হেয় যােব। আর pথেমi দােরাগার কােছ েগেল কাজটা হয়েতা হেয় যােব িকnt তারপের আর িকছুi হেব না, oপেরর 
কতর্ারাo েবিশ পাtা েদেব না। েসiজn বেল oপরoয়ালার সােথ েযাগােযাগটা করেত হয়। eখন oপরoয়ালাটা েক? েদবতারা, 
িপতৃগণ o ভূেতরা বড় না ভগবান বড়? eiভােব িবচার কের eেগােত হেব। eiজni বলা হয় শাst পড়েত, শাst পড়েল েবাঝা 
যায় েয ei ভূতgেলা হে  aেনক নীেচ ভগবান হে ন সবার oপের। শুধু িক তাi, েদবতা, ভূেতেদর পূজা করার সময় aেনক 
খাটেত হয়। েকান aধঃsন কমর্চারীর কােছ িকছু কােজর জn েগেল ঘষু ছাড়া েকান কাজi হেব না, িকnt েকান রকেম eেকবাের 
oপর মহেল েপৗঁেছ যাoয়া যায় তাহেল েকu ঘুষ চাiেবi না। oখােন েপৗছঁান খুব কিঠন, িকnt েপৗঁছােত পারেল সব কাজ হেয় 
যােব। ei জn বলেছ েয ভগবােনর পূজা খুব েসাজা, খুব েবিশ খাটুিন েনi। ভগবােনর পূেজােত িক রকম খাটুিন?  
 

পtং পু ং ফলং েতায়ং েযা েম ভkয্া pয িত। তদহং ভkযু্পhতম ািম pযতাtনঃ।।২৬।। 

 েয ভk শুd বুিd িদেয় আমােক পtং পু ং ফলং েতায়ং, পাতা, ফলু, ফল আর জল ei চারেট dেবয্র কথা ভগবান 
বলেছন, eকটু তলুসীপাতা, তুলসীপাতা না হেলo চলেব, েয েকান eকটা পাতা, dেটা ফুল, eকটু সামাn ফল আর গ াজল, 
গ াজল না েপেল eকটু িবশুd জল আমােক িদেয় দাo, তােতi আিম খুিশ। সামাn ei চারেট িজিনষ, যা সবারi সােধয্র মেধয্, 
িকnt িকভােব িদেত হেব? ভkয্া pয িত, ভিkর সােথ িনেবদন করেত হেব, েকান রকেম দায়সারা ভােব িনেবদন করেল িকছুi 
হেব না। পের িক করেত বলেছন? 
 

যৎ কেরািষ যদ ািস যjেুহািস দদািস যৎ। যৎ তপsিস েকৗেnয় তৎ krষব্ মদপর্ণm ।।২৭।।  

 eর আেগর ে ােক বলেলন আমােক ভিkযুk িচেt eকটা পাতা, dেটা ফুল, সামাn eকটু ফল আর খািনকটা জল িদেলi 
হেব। ei ে ােক eেস আরo সহজ কের িদে ন, বলেছন েতামােক eতটাo করেত হেব না। যৎ কেরািষ, যা িকছু করছ, যদ ািস, 
যা িকছু খাoয়া দাoয়া করছ, যjুেহািস, যা িকছু তুিম যজনা করছ বা েহাম করছ, দদািস যৎ, যা িকছু দানািদ করছ, যৎ তপsিস 
েকৗেnয়, েহ kিnপুt, তুিম যা জপ ধয্ান তপsািদ করছ সব তৎ krষব্ মদপর্ণm , o ঁ bhাপর্ণম বেল সব আমােক aপর্ণ কের দাo, 
আমরা েযমন সব িকছু করার পর বিল ীরামকৃ াপর্ণমst।  েকu যিদ সারািদেন চারবার anত ঠাkরেক মেন মেন sরণ কের বলেত 
পাের, ঠাkর ei চার ঘন্টায় যা িকছু কেরিছ, যা িচnা কেরিছ, যােক যােক যত কথা বেলিছ সব েতামােক aপর্ণ কের িদলাম, িকছু 
িদেনর মেধয্ তার বয্িkেtর পিরবতর্ন হেত বাধয্, শুধু তাi নয়, খারাপ কাজgেলা করাo বn হেয় যােব। ভগবান িনেজ েথেক 
গীতােত বেল িদেয়েছন, যা িকছু করছ সব আমােক aপর্ণ কের দাo। gr দীkা েদoয়ার পর বেল েদন জপ সমাp কের জেপর সব 
ফল iে  সমপর্ণ কের েদেব। eর ফেল িক হয়? 

 
শুভাশুভফৈলেরবং েমাkয্েস কমর্বnৈনঃ। সnয্াসেযাগযুkাtা িবমেুkা মামৈুপ িস।।২৮।। 
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 eiভােব সব িকছু আমােক aপর্ণ কের িদেল শুভ আর aশুভ ei di ধরেণর কমর্ েথেক যত রকেমর কমর্বnন সৃি  হয় 
তার েথেক মুk হেয় যােব, েকান কমর্i েতামােক আর sশর্ করেত পারেব না। aশুভ কমর্ যখন কের তখন মাnেষর িনm গিত pাp 
হেয় asরেযািন েথেক শুr কের িতযর্কেযািন, মােন সাপ িবেছ হেয় জn েনয়। আর শুভ কেমর্র বnেন েস েদবেলাকািদেত গমন 
কের। িকnt dেটাi হে  বnন, ei dেটা েথেকi তুিম মুেkা হেয় মিুkর িদেক eিগেয় যােব। ei ধরেণর কমর্ হল সnয্াসেযাগযুk, 
েযাগ মােন কমর্েযাগ করা হে , খাি  দাি , যা করিছ সব েযাগ, সnয্াস হে  সব িকছু েফেল েদoয়া, ei েযােগর যা ফল সব 
ঠাkেরর কােছ aপর্ণ কের িদি , ei নাo েতামার ভােলা ei নাo েতামার মn, ei নাo েতামার পাপ ei নাo েতামার পূণয্, 
eiটাi সnয্াস হেয় েগল। sুল েথেক িফের eেস বা া sুেলর বয্াগটা িপঠ েথেক নািমেয়i ছুেড় েফেল িদেয় খালাস, তারপরi 
বnুেদর সােথ েখলেত েচাঁচা েদৗড়। সব েফেল িদল মােন সnয্াস, িকnt eখােন েস মােয়র সে  যুk থাকেছ না তাi ঝােমলােক 
েডেক আনেছ। িকnt ভk ঈ েরর সে  যুk, েসiজn eটােক বলা হে  সnয্াস। েযাগ মােন কমর্েযাগ, েয ei কমর্gেলা করেছ েস 
হে  েযাগী। আবার িক কমর্ করেছ? তয্াগ যুk কমর্ করেছ, েকননা সব কেমর্র ফল তয্াগ কের িদে  বেল েসটা হেয় েগল সnয্াস। 
ei কারেণ বলা হে  সnয্াসেযাগযুk। ei সnয্াসেযাগযুk হoয়ার ফেল িক হে ? িবমুেkা মামুৈপ িস, তখন েস মুk হেয় 
আমার কােছ চেল আেস। ভগবােনর কােছ চেল আেস তার মােন ভগবােনর পkপািতt আেছ। কারণ যারা aজাnায়, ajানবশতঃ 
anাn েদবতািদেদর পূজা করেছ তারা ভগবােনর কােছ আসেত পারল না। আর আপিন বলেছন তারা aজােn আমারi পূজা করেছ, 
আর তােদর ফল আমার কাছ েথেকi আসেছ, িকnt তারা মুিk েপল না, আর যারা আপনােক েজেন িনেয় পূেজা করেছ তারা মুিk 
েপেয় যাে , তাহেল েতা আপিন পkপাতd  আচরণ করেছন। ঠাkরেক eকজন বেলিছেলন – ঈ েরর েতা পkপাত েদাষ আেছ। 
শুেন ঠাkর খুব েরেগ েগেলন – শালা, িনেজর েযমন েবেণ বুিd, েসi বুিd ভগবােনর uপেরo লাগাে । আসেল ভগবান তা নয়, 
ভগবান eেকবাের কখনi পkপাত কেরন না। ei বয্াপাের ভগবান পির ার, জাগিতক বয্াপাের তুিম েযমনিট কমর্ কেরছ েসi 
রকমিটi পােব িকnt ভিkর বয্াপাের – 
 

সেমাহহং সবর্ভেূতষু ন েম েdে াহিs ন িpয়ঃ। েয ভজিn ত ুমাং ভkয্া মিয় েত েতষ ুচাপয্হm ।।২৯।। 

 সবর্ভূেতষু, সমs pাণীর pিত সেমাহহং, আমার সমান দৃি , আমার েকu িpয় বেল েনi আবার কাrর pিত েকান েdষo 
েনi, সবার pিত আমার সমান দৃি । িকnt েয ভজিn তু মাং ভkয্া, েয েpম pীিত পূবর্ক িনেজ েথেক আমােক ভজনা কের েস, েত 
েতষু চাপয্হm , েস আমােত বাস কের। েস আমােত বাস কের বেল sাভািবক ভােব আিম তার মেধয্i বাস কির। আিম গ ায় িগেয় 
eকটা ঘিটেক গ ায় চুিবেয় রাখলাম, eখন ঘিটটার েকাথায় বাস? গ ায়। ঘিটটার েভতের িক বাস করেছ? গ াজল। েযমনিট 
গ াজেল ঘিটটা েডাবাব েসi রকমিট গ াজল ভরেব। আচাযর্ uপমা িদেয় বলেছন, খুব ঠাNােত যখন আgন jালান হয় তখন েয 
আgেনর কােছ যােব তার আgেনর তাপ তত লাগেব, েয আgেনর কাছ েথেক যত দেূর থাকেব েস আgেনর তাপ তত কম পােব। 
eখন েয আgেনর কােছ আেছ আgেনর তােপর শরীর আরাম েবাধ হoয়ােত আনেn েচঁচােত থােক, oঃ িক দাrণ আgন আমার 
সব ঠাNােক দূর কের িক আরাম কের িদে , তখন েয আgেনর েথেক দেূর আেছ েস যিদ বেল আgেনর িক পkপাত মেনাভাব 
আমােক েতা আgন গরম করল না। আgেনর eেত েকাথায় েদাষ, েতামােক েক বারণ কেরেছ আgেনর কােছ েযেত, তুিম েতা 
িনেজi আgেনর কােছ যাoিন। েয ভগবানেক েযমন ভজনা কের েস েতমন েতমন ভগবানেক পায়, যিদ ভজনা আেদৗ না কের েস 
কখনi ভগবানেক পােব না। eর আেগ আেগ যত কথা বলা হেয়েছ েসখােন েকাথাo বলা হয়িন েয ভগবান কাuেক েবেছ েবেছ 
uপের তুেল িদেয়েছন আর কাuেক িনেজর খুিশ মত নীেচ নািমেয় িদেয়েছন, তা কখনi হয় না। যতi গােন বলকু সকিল েতামাির 
i া, আদেপi নয়, সকলi আমােদরi i া, আিম েযমনিট করব েতমনিটi হেব। যারা বেলন ভগবােনর i া না হেল িকছু হেব 
না, তােদরেক গীতার ei ে াক কয়িট ধিরেয় িদেত হয়। ভগবান েকন কাuেক করােত যােবন, তার ভাির বেয় েগেছ। জাগিতক যা 
িকছু েতামার হে  েসটা েতামার কেমর্র জn হে , আধয্ািtক জগেত যা িকছু পা  তিুম েযমনিট ভগবানেক ভােলাবাসেব তিুম 
ভগবানেক েতমনিটi পােব। ভগবান েকান িকছুর মেধয্ েনi। eর আেগo ভগবান বলেছন, sভাবst pবতর্েত, pকৃিত pকৃিতর মত 
চেল, তার সােথ ৈচতেnর েকান সmকর্i েনi। তাহেল মহাভারেত, ভিkশােst েযসব কথা আেছ সব ভগবান কেরন, egেলা তাহেল 
িক? eসব কথা সাধারণ মাnেষর জn। ভগবান কাuেক েবিশ ভােলাবাসেবন কাuেক কম ভােলাবাসেবন ei ধরেণর েকান পkপাত 
ভগবােনর মেধয্ কখনi থাকেত পাের না। তিুম যত ভগবানেক ভােলাবাসেব তত তুিম ভগবােনর মেধয্ বাস করেব আর তত 
ভগবানo েতামার মেধয্ বাস করেবন। eiভােব তিুম জগতেক যত ছাড়েত থাকেব ভগবান ততi েতামার মেধয্ গভীর ভােব বাস 
করেত থাকেবন। eকটা aবsা আসেব যখন তুিম আর ভগবান পুেরাপুির eক হেয় যােব, েসi aবsােত ভগবান আর ভkেক 
আলাদা করা যােব না। ei রকম যখন হেয় যায় তখন িক হয় বলেছন? 
 
 

aিপ েচৎ sdরাচােরা ভজেত মামনnভাক্ । সাধেুরব স মnয্বয্ঃ সময্gবয্বিসেতা িহ সঃ।।৩০।। 
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 ei ে াকিটo খুব মজার ে াক। aিপ েচৎ sdরাচােরা, dরাচার মােনi aতয্n খারাপ আচরণ করােক বলা হয়, িকnt 
eখােন শুধু dরাচােরর কথাi বলেছন না, sdরাচারঃ, dরাচােরর আেগ ‘s’ েযাগ করেছন, মােন েয আ া কের গিহর্ত কমর্, পাপ 
কমর্ কের েবড়াে , ei রকম sdরাচার বয্িko যিদ ভজেত মামনnভাক্ , aনnা ভিkর সােথ যিদ আমার ভজনা কের, েহ aজুর্ন, 
তিুম তােকo সাধুেরব স মnবয্ঃ, সাধুপুrষ বেল মেন করেব। সমgয্বিসেতা িহ সঃ, েয মুhেতর্ েস িঠক কের িনেয়েছ িন াম ভােব 
aনnা ভিk সহকাের আমার ভজনা করেব, আর eখনo গিহর্ত কমর্ কের যাে , তােত েকান েদাষ েনi। েয ঈ েরর িদেক পা 
বািড়েয় িদেয়েছ আর েয লেkয্ েপৗঁেছ েগেছ, গীতােত ei dজনেকi eক ধরা হয়। েসiজn েয jান pাp কের িনেয়েছন মােন 
িযিন িবjানী হেয় েগেছন আর েয jােনর পথ ধের িনেয়েছ dজেনi jানী। েয গীতা aধয্য়ণ কের বুেঝ িনেয়েছ েয ঈ রi সতয্, 
eiটা বুেঝ েয eক পা ei পেথ েফেলেছ েসi jানী হেয় েগল। েকন jানী বলা হে ? eখােন pশংসা করা হে , আসেল েস 
হয়েতা jানী নয়, িকnt তােক uৎসাহ েদoয়ার জn pশংসা করা হে । তাi েয dরাচারী, শুধু েয dরাচারী তাi নয়, sdরাচারী 
েসo যিদ aনnিচেt আমার ভজনা কের তােক সাধু বেল গণয্ করেত হেব, কারণ সমgয্বিসেতা িহ সঃ, তার েয বয্বসায়, তার েয 
িনঃে য়, েসটা দৃঢ় হেয় েগেছ, সিতয্কােরর সাধু হেত eখন শুধু aেপkার বাকী, আর েবিশ েদরী েনi। আnিরক ভােব েয যথাথর্ 
ভগবানেক চাiেছ তখন তার বাiেরর ei dরাচার gেলা খেস পেড় যায়। সে  সে  খেস পড়েব না, িকছু সময় লাগেব, িকnt পেড় 
যােব। তখন িক হেব – 
 

িkpং ভবিত ধমর্াtা শ ািnং িনগ িত। েকৗেnয় pিতজানীিহ ন েম ভkঃ pণ িত।।৩১।। 

 ei ধরেণর sdরাচারী েকu যিদ ভগবােন মন েদয় খুব শী i তার মন শাn, িsg o পিবt হেয় যায়। েহ aজুর্ন তুিম di 
বাh তেুল জগতেক িচৎকার কের বলেত থাক ন েম ভkঃ pণ িত, আমার েয শরণাগত ভk তার কখনi িবনাশ েনi। শুধু েয 
ীকৃে র ভkরi নাশ হয় না তাi না, েয েকান আধয্ািtক পুrষ, ঈ ের ভিkমান পুrেষর নাশ হয় না। িকnt তাঁেক aনnভাক্  

হেত হেব, ঈ েরর pিত aনn ভিk থাকেত হেব, ভিkর মেধয্ েকান পােটায়াির থাকেল চলেব না। aথর্াৎ ঈ ের িঠক িঠক ভিk 
থাকেল তার আর কখন েকান েগালমাল হেব না, েসi কারেণ ei রকম ভেkর কখনi পতন হয় না। তারপর বলেছন – 
 

মাং িহ পাথর্ বয্পাি তয্ েযহিপ sয্ঃ পাপেযানয়ঃ। িstেয়া ৈব াsথা শdূােsহিপ যািn পরাং গিতm ।।৩২।। 

 েয আমার আ য় িনেয় িনেয়েছ, েস েয েকান পাপেযািনরi েহাক না েকন, েযখান েথেকi েস জn িনেয় থাkক না েকন 
তােত িকছুi যায় আেস না, েস পরাং গিতm , ে  পুrষ েস হেয় যােবi। কারা পরাং গিতm  পােব? িstয়ঃ, ৈব াঃ তথা শূdাঃ। 
েবেদর সময় stীরা যেj aংশ িনেত পারত না, ৈব েদর pতয্k ভােব যেj aিধকার িছল না আর শূdেদর েতা েকান aিধকারi 
িছল না। তাহেল eেদর েবেদর ধমর্কেমর্ েকান aিধকার না থাকােত িক eরা পরাং গিতm  লাভ করেত পারেব না? না, কৃ ভিk লাভ 
বা ঈ ের ভিk করার েkেt ei ধরেণর েকান বাধাi েনi, eরা ীকৃে  ভিk করেত পারেব আর eেদর কৃ ভিkেত েকান 
aিধকার েনi, ei ধরেনর েকান ে ণীিবভাগ করা েনi। েয েকui ঈ ের ভিk করেত পাের, সবারi সমান aিধকার। aেনেক 
গীতার ei ে াকিটেক ভুল বুেঝ বেলন েয stী, ৈব  o শূdেদর িনnা করা হে , আসেল িকnt তা নয়। েবেদর েkেt eেদর 
pিতবnকতা সৃি  করা হেয়িছল, কারণ সব িজিনষ সবাiেক েতা েদoয়া যায় না। িকnt ঈ ের ভিkর বয্াপাের সবারi সমান 
aিধকার। েবেদ যােদর aিধকার খবর্ করা হেয়িছল eরাi ঈ ের ভিk লাভ কের মহাপরুষ হেয় যাে , bাhণেদর কথা আর িক 
কথা। ei কথাi ভগবান পেরর ে ােক বলেছন  – 
 

িকং পনুb র্াhণাঃ পুণয্া ভkা রাজষর্য়sথা। aিনতয্মsখং েলাকিমমং pাপয্ ভজs মাm ।।৩৩।। 

 আর েয u  বংেশর, ভােলা সংsার িনেয় bাhণ বংেশ জn িনেয়েছ, আর িযিন রাজষর্ী, eকাধাের রাজা আর ঋিষ তােদর 
কথা আর িক বলব, যারা িকছুi নয় তারাi মহাপুrষ হেয় যাে । aিনতয্মsখং েলাকিমমm , ei জগৎ aিনতয্, আর ei জগেত 
sেখর েলশ মাt েনi, তাi iমং pাপয্ ভজs মাm , মােন ei মn েলাক pাp হেয়, েয dলর্ভ মানব শরীর েপেয় ei মn  েলােক 
eেসছ, েযখােন কমর্ করা যায়, ei dলর্ভ sেযাগ েপেয় সব িকছু েছেড় eকমাt আমার ভজনা কর। ei মn েলােক েয aমলূয্ 
সময় েপেয়ছ ei সময়েক বৃথা ন  হেত িদo না। কত জn ধের কমর্ কের sখ েভাগ করছ, dঃখ েভাগ কেরছ, eখন সব িকছু 
েছেড় আমার pিত ভিk েরেখ eক মন িদেয় আমারi ভজনা কের যাo। তিুম েযখােনi থাক, যা িকছু কমর্i কর না েকন, তুিম 
চাiেলi uপের চেল আসেত পারেব। েসiজn iমং pাপয্ ভজs মাm  ei মn  জগতেক েপেয়ছ, eiখােনi ঈ েরর ভজনা হয়, 
আর েকান েলােক হয় না, েসiজn সব েছেড় তিুম শুধু আমারi ভজনা কের যাo। িকভােব ভজনা করেব? 
 

মnনা ভব মdেkা মদ্ যাজী মাং নমsrু। মােমৈব িস যৈুk ব্বমাtানং মৎপরায়ণঃ।।৩৪।। 
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 ei ে ােক ভগবান বলেছন তুিম ঈ ের িকভােব ভিk করেব। মnনা, মােন মৎ মন, েতামার মন েযন আমােতi থােক। 
মাnষ যিদo বা ভগবানেক ভয় পায়, ভগবানেক যিদo বা ে  মেন কের িকnt তার মন থােক কািমনী-কা েন, কািমনী-কা েন মন 
না িদেয় েয েকান eকটা ভাবেক aবলmন কের তুিম েতামার পুেরা মনটা আমােত েফেল রাখ। মdkঃ, আমার ভk হo, মদ্ যাজী, 
মােন আমারi পূজা কর, মাং নমsুr, আমােকi pণাম কর। আমােক মন িদেল, আমােক ভিk করেল, আমােকi পূজন aচর্ন 
করেল, আমােক শুধু নমsার করেল িক হেব? মােমৈব িস যুৈkবm  মৃতযু্র পর তিুম আমােকi পােব। আtানাং মৎপরায়ণঃ, সব 
িকছু েছেড় আমার কােছ যিদ চেল আস, তাহেল জগেত যত জীব আেছ তার সবার আtা আিম আর পরং গিতm , আিমi সবার sান, 
ei ভাবটা তুিম েপেয় যােব। aথর্াৎ আমার েযটা বাsিবক srপ, সমs জীব জগেতর uৎপিtর sান, আিম হলাম সবার িনবাস, ei 
srেপর সে  তিুম eক হেয় যােব। eiটাi হে  নবম aধয্ােয়র মূল বkবয্।  
 

o ঁতৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 
ীকৃ াজুর্নসংবােদ রাজিবদয্ারাজghেযােগা নাম নবেমাহধয্ায়ঃ।। 
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১৮i েসpmর ২০১০ 

 দশম aধয্ায় 

িবভূিতেযাগ 
 
 সpম aধয্ায় েথেক ভগবান ভিk মােগর্র তttgিলেক গীতােত িঠক িঠক িনেয় আসা শুr কেরেছন। ভিk o ভিk িবষয়ক 
তtt বলেত িহndধেমর্ েযভােব eখন েবাঝান হয় েসgিলেক িবিভn ভােব সpম েথেক dাদশ aধয্ায় পযর্n বেল েগেছন। সpম aধয্ােয় 
eক ভােব েদoয়া হেয়েছ, a ম aধয্ােয় eকভােব নবম aধয্ােয় an ভােব িনেয় আসা হেয়েছ, দশম আর eকাদশ aধয্ােয় 
ভিkেক সmূণর্ rেপ uেnাচন কের িদেয়েছন। আর dাদশ aধয্ােয় িগেয় ভিkর তttgিলেক সমnয় করা হেয়েছ। িdতীয় aধয্ায় 
েথেক ষ  aধয্ােয় ভগবােনর িনরাকার ভােবর কথাi েযন েবিশ বলা হেয়েছ, েকাথাo আিম ভাবটা েনi। সpম aধয্ায় েথেক 
eকাদশ পযর্n সাকার ভাবেক িনেয় আসা শুr হয়, েবিশর ভাগটা সাকার িকছুটা িনরাকার ভাবেক িনেয় ভগবান তাঁর আেলাচনােক 
ei কিট aধয্ােয় eিগেয় িনেয় েগেছন, ei dেটা ভাবেক aথর্াৎ িdতীয় aধয্ায় েথেক ষ  aধয্ায় েযখােন ভগবােনর িনরাকার 
ভােবরi কথা েবিশ বলা হেয়েছ আর সpম aধয্ায় েথেক eকাদশ aধয্ােয় েযখােন ভগবােনর সাকার ভােবর কথা েবিশ িনেয় আসা 
হয়েছ, ei dেটা ভাবেক, মােন পাঁচ আর পাঁচ ei দশিট aধয্ায়েক সমnয় করা হে  dাদশ aধয্ােয়। tেয়াদশ aধয্ায় েথেক আবার 
িঠক িঠক িহndধেমর্র েয বাsিবক দশর্ন েসটােক িনেয় আেলাচনা কেরেছন। ভিkেত যােদর েবিশ আsা o িন া তােদর জn নবম, 
দশম o eকাদশ aধয্ায় aতয্n grtপূণর্। dাদশ aধয্ােয়র নাম যিদo ভিkেযাগ িকnt মলূতঃ ei aধয্ােয় সাকার আর িনরাকার 
ভাবেক সমnয় করা হেয়েছ। 
 
 যখনi সাধক ঈ েরর ধয্ান কের তখন ঈ রেক di ভােব ধয্ান করা হয়, eকটা হে  ঈ েরর িনgর্ণ িনরাকােরর ধয্ান। 
িনg র্ণ িনরাকােরর ধয্ান সবার পেk সmব নয়, খুবi মিু েময় কেয়কজন সাধকi ঈ েরর িনgর্ণ িনরাকার ধয্ােনর জn েযাগয্ বেল 
িবেবিচত হেয় থােকন। েবিশর ভাগ সাধকi হয় ঈ েরর সgণ সাকােরর ধয্ান কেরন নয়েতা aধয্ােরাপ aপবােদর সাধনা কেরন। 
eকটা িজিনষেক েবাঝাবার জn েসi িজিনেষর uপর pথেম িকছু িজিনষেক আেরাপ করা হয়, পের আবার ঐ আেরািপত িজিনষেক 
সিরেয় েদoয়া হয়, সিরেয় েদoয়ার পর ঐ আসল িজিনষটা তখন s  rেপ ধারণা হেয় যায়। eর সহজ uপমা হে  যখন বা ােক 
চাঁদ েদখান হয়। আকােশ চাঁদ uেঠেছ, িশশু জােননা েকানটা চাঁদ, তখন বা ােক েকােল িনেয় িনেজর আঙুলটা চাঁেদর িদেক লkয্ 
কের বেল – তুিম আমার আঙুেলর িদেক তাকাo। বা া মােয়র আঙুেলর িদেক তাকাল, eবাের মা বলেছন – ei আঙুেলর েসাজা 
েযটা েদখেত পা  েসটাi চাঁদ। মা তখন তার আঙুলটা সিরেয় েনয়, আঙুলটা আর তখন েনi, তখন দৃি টা শুধু চাঁেদর িদেকi চেল 
যায়। aধয্ােরাপ আর aপবােদর েkেt িঠক ei বয্াপারটাi হয়, eকটা িজিনষেক েবাঝােনার জn আেরকটা িজিনষেক িনেয় আসা 
হল, তারপর েয িজিনষটােক িনেয় আসা হেয়িছল েসটােক সিরেয় েনoয়া হয়। uপিনষেদ েবিশর ভাগ তttেক eiভােবi ঋিষরা 
uপsাপন কেরেছন। েবিশর ভাগ সাধকi হল সাধারণ মেনর aিধকাির। শ রাচােযর্র মত gr িশ েক বেল িদল ‘তttমিস’ আর 
সে  সে  aহংbhািs িচnা করেত শুr কের েদেব, eটা আমােদর মত সাধারেণর পেk সmব নয়। শ রাচাযর্o aেনকবার বেলেছন 
েয, যারা আধয্ািtক সাধনা করেত আেস তােদর িতন pকার ে ণীেত ভাগ করা হয় – utম, মধয্ম o মn। utম সাধকেক 
eকবার বেল েদেব ‘তttমিস’ তুিমi েসi, েস eiটােক িনেয়i সাধনা শুr কের েদেব, তার আর েকান িকছুর aবলmেনর pেয়াজন 
হয় না। িকnt যারা মধয্ম আর মn তােদর ei ‘তttমিস’ বারবার বলেত হয়, বারবার বলেত বলেত শুনেত শুনেত হয়েতা িকছুটা 
ধারণা হয়, িকnt সাধনা তখনi শুr করেত পােরনা। eর মেধয্ যখন সgণ সাকার িচnন আেস তখন নানা ভােব িচnন কের। gr 
বেল িদেয়েছ েতামার hদেয় iে র ei মুিতর্র uপর ধয্ান করেব, িশ o েসiভােব ভগবােনর eকটা িবেশষ মুিতর্র uপর ধয্ান কের 
যাে । িকnt eর বাiেরo সgণ সাকােরর aেনক রকম ধয্ান হয়, েযমন যারা নতনু সাধক তােদর পেk শুধু iে র মুিতর্র uপর ধয্ান 
করা খুব কিঠন হেয় যায়। েসiজn তােদর ঘুিরেয় ঘিুরেয় an ভােব ধয্ান করানর েচ া করা হয়। an ভােব করােনার মেধয্ eকটা 
হে  তttিচnন, ঈ েরর েয তtt েসটার িচnন করা। তttিচnেনর মতi হেত পাের gণিচnন, ঈ েরর যা যা gণ আেছ েসi gেণর 
uপর িচnন করা। েবলুড় মেঠ sামীজী রিচত েয আরািtক ভজন করা হয়, েসi খNন ভববnন eবং o ঁ hীং ঋতm  tমচেলা, ei 
dেটা আরািtক ভজনi ঠাkেরর তttিচnন আর gণিচnন। তttিচnন আর gণিচnেনর পর আেস লীলািচnন। লীলািচnেন তার i  
aবতার হেয় আসার পর যা যা কেরেছন েসigেলা িনেয় বেস বেস িচnা করেত থােক। যােদর জপ o ধয্ােন মন খুব eকটা বসেত 
চায়না তােদর পেk ভগবােনর লীলািচnন খুবi uপেযাগী। লীলাpস  বা কথামতৃ পড়ার সময় মনটােক েসi sােন আর েসi সমেয়র 
পটভূিমেত িনেয় েযেত হয়, দিkেণ ের ঠাkেরর েসi ঘর, েসi খাট, খােটর uপর ঠাkর বেস আেছন, েমেঝেত ভkরা বেস আেছন, 
কথামেৃতর ei কথাgেলা ঠাkেরর ীমুখ েথেক িনগর্ত হে , ভkরাo aবাক িবsেয় শুনেছন, আিমo েসi ভkেদর মাঝখােন বেস 
ঠাkেরর ei aমৃতবাণী বণ করিছ। লীলাpস  আর কথামতৃ শুধু পড়েল হেব না, eiভােব িনেজেক েসi দৃে র eকজন d া o 
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ে াতা rেপ িচnন কের পড়েত হেব। ei েবাধ িনেয় কথামৃত পড়েল ঠাkেরর কথাgেলা মাথােত বেস যােব, েবাধগময্ হেব আর 
কথামতৃ পড়েত পড়েতi ধয্ান হেয় যােব। 
 
 iদািনং কােলর িবখয্াত দাশর্িনক েজ েক কৃ মুিতর্ ei awareness eর কথা বলেতন। ei awareness আসেল হে  
েবৗdেদর ধয্ােনর eকটা িবেশষ পdিত। েবৗd ধেমর্ যারা নতুন িভkুক rেপ pেবশ কের তােদর pথেম ei awareness eর 
pিশkণ েদoয়া হয়। বলা হয় চিbশ ঘন্টা তিুম awareness থাক। সব সময় আিম িঠক পেথ আিছ ei বয্াপাের awareness 
থাকা। যখন ei েবাতলটা ধরিছ তখনo আিম সেচতন েয আিম েবাতলটা ধরিছ। যখন কথামৃত পড়া হে  তখন লীলা িচnনটাo 
eক ধরেণর awareness, ei সেচতনতােক ধের রাখেল আমার েভতের েয ৈচতn সtা আেছ েস জাgত হেয় যায়। েবিশর ভাগ 
সময় আমরা কত রকেমর বi পাতার পর পাতা পেড় যাি  িকnt মেনর েভতের েকান দাগ কােটনা, কারণ ei সেচতনতার aভাব। 
aথচ sামীজী eনসাiেkােপিডয়ার পাতার পাতা eক eক কের uেl যাে ন আর সবটাi তাঁর মাথার মেধয্ বেস যাে । eর মােন 
হে  sামীজীর awareness খুব u  sের রেয়েছ। aেনক িদন যাবৎ ধয্ান ধারণা করেত করেত awareness eত েবেড় যায় েয 
েযটাi eকবার েদখেব, শুনেব বা পড়েব েসটাi মাথায় বেস যােব। আমােদর েkেt আমরা eক সােথ িবিভn কােজর মেধয্ 
িনেজেদর জিড়েয় েফিল, তার ফেল েকানটােতi awareness িঠক মত থােক না। ভগবানo গীতােত বলেছন – বhশাখা hনnয্  
বুdেয়াহবয্বসািয়নাm , aবয্বসায়ীরা eক সে  aেনক gেলা কাজ হােত িনেয় েনয়। eকটা শাখােক ধের িনেল তখন awareness 
িঠকমত আেস। ei awareness যখন আেস তখনi েভতেরর ৈচতn সtা েজেগ oেঠ।  
 
 সব েথেক u াবsায় তtt িচnন বা gণ িচnন হয়। তার নীেচ আেস লীলািচnন। eরo নীেচ rপ িচnন, ভগবােনর েয 
েকান eকটা rেপর িচnন করা। সচরাচর আমােদর যখন দীkািদ েদoয়া হয় eখােন আমােদর i মেntর সােথ ভগবােনর eকিট 
িবেশষ rপেক িদেয় েদoয়া হয়। ei rপটােক eiবার িচnন কের েযেত হেব। eiভােব rপ িচnন করেত করেত মন যখন eকাg 
হেত থােক, িনেজর িচnা ভাবনাgেলা আর ৈচতেnর ভাবটা খুব s  o গভীর হেত থােক তখন ৈচতেnর আেলাটা েযন eকটা 
জায়গায় েকndীভূত হেত থােক। আেলাটা যখন েকndীভতূ হেত থােক তখন ভগবােনর ঐ rপটা েভেস uঠেত থােক। তখন েয rপটা 
ছিব আকাের ভাবা হি ল েসi rপটা িতন মাtায় মােন মুিতর্rেপ চেল আেস। ঐ মুিতর্i গভীর ধয্ােন আরo আেলাময় হেয় ঝলমল 
করেত থােক। তারপের মেন হয় েযন িতিন জীবn সtা rেপ আমার মেধয্ িবরাজ কের আেছন, আমরা েযমন সামেন মাnষ েদিখ, 
িঠক েসi রকম ভােব িচnন হেত শুr হয়। eটা সেব শুr হল বলা যায়, eiখান েথেক ধয্ানটা িঠক িঠক গভীর হেত শুr কের। 
pায়i েলােকরা eেস বেল আমার ধয্ান হয় না। eখােন েবাঝা যায় বাsেব ধয্ান িক িজিনষ। আমােদর েবিশর ভাগ েলােকরাi 
ধয্ােনর সময় মােছর িচnা কের আর মাছ েকনার সময় ধয্ােনর িচnা কের। eiজn আমােদর শােst নানান রকেমর ধয্ােনর কথা 
uেlখ করা হয়, শুধু আমােদর মনটােক েবঁেধ েনoয়ার জn। তুিম যখন গীতা ভাগবদ্  পড়ছ তখনo তুিম ধয্ান করেত পার, 
হাঁটাচলা করছ তখনo ধয্ান করেত পার, নাম জপ করছ তাo ধয্ান করেত পার, েজাের েজাের শাst পাঠ করছ তখনo ধয্ান হেত 
পাের। গীতার দশম আর eকাদশ aধয্ােয়র eটাi িবেশষt, দশম aধয্ায়েক বলা েযেত পাের ভগবােনর তtt িচnন আর eকাদশ 
aধয্ায় হে  বst িচnন। লীলািচnন গীতােত পাoয়া যােব না, লীলািচnন ীমdাগবেত পাoয়া যােব। দশম aধয্ােয় ভগবানেক িবিভn 
ভােব িকভােব িচnন করা যায়, আর ei িচnেনর মাধয্েম িনেজেক িকভােব unত করা যায় বলা হেয়েছ। কারণ িঠক িঠক ঈ েরর েয 
তtt েসটা আেগর আেগর aধয্ােয় ভগবান ীকৃ  বেল িদেয়েছন। িকnt ঈ েরর তttেক ধারণা কের িচnন করা খুব কিঠন। েযমন 
ভগবােনর পরা pকৃিত, েযটা eেকবােরi িনgর্ণ িনরাকার, eটােক সবাi ধরেত পােরনা। ঈ েরর আেরকটু সাকার rপেক ei 
aধয্ােয় িনেয় আসা হে ।  
 
 ভগবােনর িবভূিতর কথা সpম aধয্ায় আর নবম aধয্ােয় সামাn eকটু বলা হেয়েছ। িকnt ভগবােনর তttেক ধারণা করা 
eতi কিঠন েয আমােদর ei sূল বুিd িদেয় িকছুi ধরেত পারা যায় না। sূল বুিd হে  aেনকটা ei রকম, েয kড়াল িদেয় 
eকটা বড় গাছ কাটা যায়, েসi kড়াল িদেয় গােলর দািড় কাটা যায় না। আমােদর সবারi বুিd হে  ei kড়ােলর বুিd। ei বুিd 
িদেয় জাগিতক কাজ মােন বড় বড় গাছ কাটা যােব িকnt গীতার তtt বুঝেত হেল খুব সূk বুিdর দরকার। সাধারণ মাnেষর ei সূk 
বুিd েনi, তাi ভগবান কৃপা কের তাঁর তttেক নানান ভােব ঘিুরেয় িফিরেয় বলেছন। ঠাkর ei kড়ুেল মাকর্া বুিdেক বলেতন িচেড় 
েভজা বুিd।  
 
 নবম aধয্ােয় ভগবান েশষ কেরিছেলন ei বেল েয েহ aজুর্ন তিুম মnনা ভব মdেkা মদ্ যাজী মাং নমsুr, যা িকছু 
করেব সব আমােক মাথায় েরেখ কর, েতামার িচt আমােত দাo, আমারi ভজন পূজন কর, কায়মেনাবােকয্ আমােকi pণাম কর। 
িকnt ei আিমটা েক? সব কথােতi যিদ বলা হয় েতামার eত dঃখ-ক  তিুম ভগবােনর ভজনা কর, েতামার েশাক েমাহেক দূর 
করবার জn ভগবােনর শরণাগত হo, িকnt ভগবান িজিনষটা িক? ভগবােনর তttেতা সাধারণ েলােকেদর েবাঝান যােব না। তাi 
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eখােন ভগবােনর তttেক েছেড় তাঁর িবভূিতর কথা বলা হে । িবভূিত শেbর eকটা aথর্ হে  িবsার। eকজন জিমদার তার aেনক 
জিম, জায়গা আেছ, aেনক েলেঠল আেছ, eছাড়াo আরo aেনক িকছু আেছ, তার মােন জিমদার িনেজেক eত িকছুর মেধয্ িবsার 
কের েরেখেছন। িঠক েসi রকম িবভিূত হে  ভগবােনর সmpসািরত rপ। pথম ে ােক বলেছন – 
 

ীভগবাnবাচ 
ভয়ূ eব মহাবােহা শণৃু েম পরমং বচঃ। যৎ েতহহং pীয়মাণায় বkয্ািম িহতকাময্য়া।।১।। 

 েহ মহাবােহা aজুর্ন, িহতকাময্য়া, েযেহতু তিুম আমার aতয্n িpয় তাi েতামার যােত িহত হয়, েতামার ম েলর জn 
কেয়কিট কথা আবার বলেত যাি । ei কথাgেলা আিম eর আেগo েতামােক বেলিছ, িকnt আবার েতামােক বলিছ, তিুম মন িদেয় 
আমার ei পরম কথাgেলা েশান। েকন মন িদেয় শুনেত বলেছন? েবিশর ভাগ সময় যখন েকান বkা ে াতােদর সামেন কথামেৃতর 
আেলাচনা কেরন তারা নানান গl কের কের েবিশ সময় কািটেয় েদন, শুনেত তখন খুবi ভােলা লােগ, িকnt পের েদখা যায় 
ে াতারা েসi রকম িকছুi জানেত পারল না। েকন? কারণ েবিশ তtt আেলাচনা করা যােব না। েকননা যখনi কথামৃেতর তেttর 
িদেক ঢুকেব িকছুkণ পেরi েদখা যায় ে াতােদর মাথায় িকছুi ঢুকেছ না। কারণ? ভগবান ei ে ােক তার utর িদে ন – 
 

ন েম িবdঃ sরগণাঃ pভবং ন মহষর্য়ঃ। aহমািদিহর্ েদবানাং মহষর্ীণা  সবর্শঃ।।২।। 

 কারণ আমােক eবং আমার িবভিূত, আমার জn, আমার আিদ, আমার েয uৎপিt, pভবং আমার েয pভাব, আিম েকাথা 
েথেক eেসিছ, আমার িক kমতা, ন েম িবdঃ sরগণাঃ, েদবতােদর কথা েছেড় দাo, bhা িযিন pজাপিত িপতা, িতিনo বঝুেত 
পােরন না, eখােন ভগবান bhােকo ধের িনেয়েছন। মুিkর িদক েথেক েদবতােদর েথেক আরo u  aবsার যারা আেছন, েসi 
মহষর্ীরাo আমােক বুঝেত বা ধরেত পাের না। eখােন েদবতােদর kমতার িদক েথেক আর ঋিষেদর বুিdর িদক েথেক িবচার করা 
হেয়েছ। মােন েতামার সােথ যিদ েদবতােদর মত ঐ যর্ o kমতা থােক তাo আমার তttেক বুঝেত পারেব না, an িদেক ঋিষেদর 
েয jান, তাঁেদর েয তীk বুিd েসi িদেয়o আমােক বুঝেত পারেব না। িক বুঝেত পােরনা? pভবং, আমার েয pভাব, আমার েয 
uৎপিt আর তার কারণ eটা বুঝেত পােরনা। েকন বুঝেত পােরনা? কারণ aহমািদিহর্ েদবানাং, আিম হলাম েদবতা, ঋিষ বা মহষর্ী 
সবারi আিদ। েযটা মলূ, েসi িজিনষটােক তার পের েয আসেছ েস কখনi জানেত পারেব না। েয েকান েযৗিগক বstেক জানেত 
হেল তােক টুকেরা টুকেরা কের েভে  েদoয়া হয়, টুকেরা কের যখন বstেক িবিভn aংেশ িবভk কের েদoয়া হল, তখন তার 
eকটা aংশেক িনেয় েকান েযৗিগক বstেক িবে ষণ কের েদoয়া হয়। েমৗিলক পদাথর্েক কখনi েযৗিগক পদাথর্ িদেয় িবে ষণ করা 
যােব না। েযমন েকu যিদ বেল ৫+৩ কত হয়, আমােদর েছাটেবলােতi েযােগর a  িশিখেয় েদoয়া হেয়েছ, েসi েথেক আমরা 
সবাi জািন েয পাঁচ আর িতেন আট। িকnt আধুিনক িবjান বা কmুয্টার িবjােন যিদ যাi েসখােন ৫+৩ কত হয় ei p  হয় না। 
েসখােন পাঁচেক টুকেরা কের েদoয়া হয় ১+১+১+১+১ ei ভােব, িঠক ei ভােব িতনেকo ১+১+১ টুকেরা কের েদoয়া হয়। 
eiবার eক যুk eেকর utর আেছ। িকnt ৫+৩ eটা হে  েযৗিগক সমsা, eটােকi যখন টুকেরা কের িদেয় ১ eর েমৗিলেক 
িনেয় েগল িদল তখন eর utরটা সে  সে  বার কের েনoয়া যায়। কারণ েমৗিলক িদেয় সব সময় েযৗিগকেক বার করা হয়। eখন 
যিদ েকu p  কের েকন ei রকম হয়? তখন eর েকান utর েদoয়া যায় না। utর েনiেতা েদেব েকােtেক। কারণ ঐ জায়গাটা 
aেযৗিগেকর চরম aবsায় চেল েগেছ। aেযৗিগেকর েযটা চরম aবsা তা হে , েযাগ েযটা হে  েসটাo চরম িবndেত চেল েগেছ, 
oর নীেচ আর যাoয়া যােব না। oপের িক েযাগ হয়? ১+০ কত হয়, eর েকান aথর্i হয় না। eটােকi বুিঝেয় িদে  েয েযৗিগেকর 
চরম aবsােত চেল েগেছ।  
 
 জগেতর যা িকছু আেছ সব িকছুেক টুকেরা টুকেরা করেত করেত aেযৗিগক করেত করেত eেকবাের aেযৗিগেকর চরম 
aবsায় চেল যায় তখন কmুয্টার েসটােকi িজেরা আর oয়ােন িনেয় চেল যায়। কmুয্টাের iন্টারেনেট যা িকছু েদখিছ সবi ei 
িজেরা আর oয়ােনর েখলা। িজেরা আর oয়ােনর পের আর oটােক েভে  aেযৗিগক করা যােব না। জগেতর েkেto িঠক eকi 
িজিনষ হয়, যাবতীয় যত েযৗিগক পদাথর্ আেছ সব েভে  েভে  সব িকছুর বয্াখয্া কের কের েপৗঁেছ যাব ঈ ের, ঈ র হে ন সব 
িকছুর মূল। eবার ঈ রেক যিদ বয্াখয্া করেত যাi তাহেল আর বয্াখয্া করা যােব না। কারণ ঈ র হেয় েগেছন aেযৗিগেকর বা 
েমৗিলেকর চরম sর। ঠাkর বার বার বলেছন – ঈ র হে ন সহজ। সহজ না হেল সহজেক ধরা যােব না। eরপর আর িজিনষটােক 
সহজ করা যােবনা, ঐখােনi সহেজর েশষ aবsা। বািক যা িকছু আেছ সবi তাঁর পেরর সৃি , তাi ঈ র ছাড়া সবটাi েযৗিগক। 
েদবতারা, ঋিষরা তাঁর পেরর সৃ । সবর্বয্াপী েয eকটা aিst আেছ েযখােন েকান ধরেণর বht েনi, েকান েযৗিগক েনi, জিটলতা 
েনi। তাi ঈ র হে ন মলূ, মলূেক কখনi বয্াখয্া করা যায় না। েসiজn সাংেখয্র pকৃিতেক বলা হয় মূলা pকৃিত, ei মূলা 
pকৃিতেক বয্াখয্া করা যায় না। েয েকান িজিনেষর যখন মূেল চেল যাoয়া যােব েসটাi হে  সহজতম। সহজেক িদেয় েযৗিগকেক 
বয্াখয্া করেব িকnt সহজেক বয্াখয্া করার েকান uপায় েনi। েযমন আমােক যিদ িজেjস করা হয় – What i s happi ness  ? 
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Happi ness েক বয্াখয্া করা যােব না। েবিশ খুিশ না কম খুিশ েসটােক বয্াখয্া করা যােব, কারণ eটা েযৗিগক sের eেস যাে , 
িকnt খুিশtেক কখনi বয্াখয্া করা যায় না। তারপেরi ভগবান বলেছন – 
 

েযা মামজমনািদ  েবিt েলাকমেহ রm । aসংমঢ়ূঃ স মেতর্য্ষ ুসবর্পাৈপঃ pমচুয্েত।।৩।। 

 ভগবান হে ন aজm  aনািদm , আমার েকান জn েনi, আিম aনািদ। েয েকান িজিনেষর বয্াখয্া dভােব করা হয়, eকটা 
হে  real i st i c sol ut i on , আেরকটা হল si mpl i st i c sol ut i on , eকটা সহজ ভােব বয্াখয্া কের েদoয়া হল। যখন েকান 
িজিনষেক সহজ ভােব বয্াখয্া কের েদoয়া হয় তখন oটা eত সহজ ভােব বয্াখয্া হেয় যায় েয শুনেত খুবi ভােলা লােগ, িকnt eটা 
েকান বয্াখয্াi নয়। ei সহজ সমাধানটা িকnt মারtক িবপjনক, িবjানীরা ei সহজ সমাধােনর পথটাi েনন আর ধেমর্র বয্াপাের 
েতা িদন রাত সহজ সমাধানেকi anসরণ করা হয়। ei সহজ সমাধােনর মেধয্ eকটা হে  ঠাkেরর i া, eকটা িজিনষ খারাপ 
হে  ঠাkেরর i া, ভােলা হে  তাo ঠাkেরর i া, eটাi হে  সহজ সমাধান। কমর্বােদo ei সহজ সমাধানেকi েনoয়া হয়, 
েতামার কেমর্ িছল তাi হেয়েছ বা েতামার কেমর্ িছল না তাi হয়িন – eiটাi সব িকছুর সহজ সমাধান হেয় েগল। িঠক েতমিন 
জগেত যা িকছু আেছ সব জnাে  আর মরেছ আবার জn িনে  আবার মরেছ। ফেল িক হে  eকটা সহজ সমাধান েবিরেয় 
আসেছ, েযটা ী ান আর iসলাম ধেমর্ িনেয় আসা হয় – সৃি  ভগবােনর i ায় হেয়েছ, ভগবােনর i ায় aমকু সময় মরেছ। eর 
আেগ তারা িক িছল, িকছুi িছল না। eকটা মাnষ েতা eকবারi জn েনেব আর eকবারi মারা যােব। আমােদর িহnd মেত আবার 
যখন জn েনেব তখন ei জীব হেয়i হয়েতা আর জnােব না, an জীব হেয় জnােব। eটােক সৃি র uপর লািগেয় েদoয়া হল, 
সৃি  eককালীন, pলয়o eককালীন আর sগর্ নরকo eককালীন। eটাi হে  সহজতম সমাধান, eর চাiেত আর সহজ সমাধান 
হেত পােরনা, আিম েচােখর সামেন যা েদখিছ েসটােকi ভগবােনর uপর লািগেয় েদoয়া হল। 
 
 eকবার যখন সহজ সমাধান িদেয় েদoয়া হল, eরপর ei সহজ সমাধােনর uপরi p  আসেত শুr হেব। eরপর 
sাভািবক ভােবi p  আসেব ভগবােনর জn েক িদল? iসলাম আর ী ািনিটেত েয সহজ সমাধান িদেয় েদoয়া হয় – িতিন 
কৃপািনধান, ভগবান যা িকছু কেরন ম েলর জni কেরন, িতিন হে  nায় িpয়, কাuেক কম, কাuেক েবিশ েদননা। eরপেরi যিদ 
p  করা হয় eকটা বা া েছেল জn েথেক an েকন? িন য় েকান eকটা পাপ কেরিছল বেলi েস an হেয়েছ, আর তা নাহেল 
ভগবান কাuেক ভােলা কেরেছন কাuেক খারাপ কেরেছন। তাহেল তাঁর nায় িpয়তা েকাথায় দাঁড়ােব, তাঁর সবার pিত ভােলাবাসা, 
কrণা েকাথায় েগল? ei p gেলার আর utর েদoয়া যায় না, utর িদেত েগেলi যুিkর েতােড় দাঁড়ােতi পারেব না। িহndরা 
eখােন বেল েদয় যা হে  সব েতামার কেমর্র জni হে , eখােন ভগবােনর ঘােড় িকছু েফেল েদoয়া হয় না।  ei জেn েকান 
পাপ হয়েতা কেরািন িকnt তার আেগর জেn কেরিছেল। eiভােব কত দূর িনেয় যােব? েকািট েকািট আেগর আেগর জেn িনেয় 
যােব। তারo আেগ েকাথায় িছল? তার আেগর সৃি  বা কেl িনেয় যােব, েযটা eর আেগ ভগবান a ম aধয্ােয় আেলাচনা 
কেরেছন, যার ভাে  শ রাচাযর্ বলেছন – আসেল জগেত েয ৈবষময্ েদখা যাে  eটােক েবাঝাবার জন ei িজিনষgিলেক ei 
ভােব বয্াখয্া করা হয়। িকnt মাnষ যখন িঠক িঠক aৈdত jােন pিতি ত হেয় যায় তখন েদেখ egেলা সবi িমথয্া, আমার জno 
হয়িন মৃতযু্o েকান িদন হেব না। িহndেদর েয সহজ সমাধান েদoয়া হয় েসখােন তারা বেলi েদন – দয্াখ বাপু eর চাiেত েবিশ 
সহজ সমাধান েদoয়া যােব না, আর eর েথেক যিদ েবিশ p  করেত যাo তাহেল তিুম eর মেধয্i utর খঁুজেতi েথেক যােব 
েকান িদন utর পােব না। মহারােTর ভূিমকেmর পের sামী ভূেতশানnজীেক eকজন িজেjস কেরিছেলন – মহারাজ সবারi িক 
কেমর্ েলখা িছল েয সবাi ঐ লাটেুরi eক সে  জn কমর্ হেব আর eকi িদেন eকসােথ মারা যােব? মহারাজ সে  সে  িনেজর 
sভাব sলভ ভি েত বলেলন – ল া েখেল ঝাল লােগ eটা মানেতা? hাঁ মহারাজ মািন। তাহেল eটাi েতা হে  কমর্ আর তার 
ফল, ei িনয়মটােকi বৃহtর েkেt বািড়েয় দাo তাহেল তাi হেব, েকাথাo eেদর কমর্ িছল েয eরা eকসে  িছল আর eকসােথi 
মারা যােব। eর েবিশ যিদ তিুম িকছু খঁুজেত যাo তাহেল সারা জীবনবয্ািপ খঁুেজo eর utর তিুম পােব না। আর েতামার পুেরা 
মনটা ঐ utর েখাঁজােতi চেল যােব, জীবেনর েয uেd  ভগবােনর jান, ঐ যর্ o ভিk লাভ করা েসটা েথেক মন সের িগেয় 
েতামার জীবেনর uেd টাi বয্থর্ হেয় যােব। ei কারেণi আমােদর eকটা সহজ কথা বেল িদেলন েয, সবi ঈ েরর i া, যা 
হে  েতামার কমর্ফেল হে , eigেলা বেল আমােদর মেনর েখদটােক eকটু পুিষেয় িদেয় েসখান েথেক সিরেয় জীবেনর uেdে র 
িদেক েঠেল িদেলন। ei সহজ utের েতামার মনটা শাn হেয় যাoয়ার পর েতামার মনটা পুেরাপিুর ঈ েরর িদেক িদেয় দাo।  
 
 ভগবান ei ে ােক aজুর্নেক বলেত চাiেছন েয, মাnষ েযমন জnায় আর মের, ei ভাবটােক তুিম আমার uপের িনেয় 
eেসা না। আিম ভগবান, আিম aজm , আমার জn হয়িন, আিম aনািদ মােন আিমi আিছ। আিমi যখন আিছ তাহেল আমার আর 
জn িকেসর, আমার মৃতুয্ িকেসর আমার আবার আিদ েকাথায়। আমার ei aজm , aনািদ ভাবটােক তিুম যখন aবলmন কের েনেব 
তখন তিুম বঝুেত পারেব েয জগেত যাবতীয় যা িকছু আেছ তারা িতনিট aবsােত থােক – জাgত, sp o sষুিp। ei িতনেট 
aবsার পাের আরকিট িবলkণ aবsা হয় তুরীয়। তুরীয় aবsায় েয েকান বstর েয বাsিবক srপ েসi srেপ aবsান কের। ঈ র 



244 

 

Gita-2010/RKMVU/Indian Spiritual Heritage 

 

হে ন সব িকছুর বাsিবক srপ, তাi িতিন জাgত, sp o sষুিp ei িতন aবsার পাের। আমােদর ei aবsােক েবাঝার জn 
আেগ সমািধেত িগেয় ei jানটা লাভ করেত হেব। ei েবাধ যখন eেস যােব তখন িক হেব? aসংমূঢ়ঃ স মেতর্য্ষু, তখন েস 
েমাহশূn হেয় িগেয় সবর্ jােনর aিধকারী হেব। eখন আমরাo েতা শাst aধয্য়ণ কের জািন েয ভগবান aজm , aনািদ, ভগবােনর 
জn েনi মৃতযু্ েনi। আমােদর কােছ eসব কথা সবi মেুখর কথা, িকnt যখন সিতয্i আধয্ািtক জীবেন pেবশ করব, eখন 
েযটােক s  মেন হে  তখন ei s  ধারণার uপেরi হাজারটা p  eেস মনেক সংশািয়ত কের েদেব।  
 

কািলর েদায়াত aেনক িদন পেড় থাকার পর যখন কািল শুিকেয় যােব বাiের েথেক মেন হেব েদায়াতটা পির ার, িকnt 
যখনi eকটু eকটু কের জল ঢালা যােব ততi েদায়াত েথেক pথেম হাlা নীল রেঙর জল েবেরােব, যত জল ঢালা হেত থাকেব 
তত গাড় নীল রেঙর জল েবেরােতi থাকেব। আমােদর সবার মেনর aবsাo িঠক ei বh পুরেনা পিরতয্াk কািলর েদায়ােতর মত। 
যতkণ সাধনা না করা হয় তত িদন মেনর যত েনাংরা আবজর্না েভতের শুিকেয় জেম নীল রঙ হেয় থাকেব, তখন খুব বলা যায় 
ঠাkর ছাড়া িক িকছু আেছ নািক। িকnt েযমিন ধয্ান করেত শুr করেব, ঠাkেরর নাম, rপ, তttrপ জল মেনর েভতের ঢালেত শুr 
করেব তখনi মেনর যত আবাজর্না gেলা েবেরােত শুr হেব। তখন মেন হেব আমার মেধয্ eত ময়লা জেম িছল, eর েথেক ধয্ান 
না করাiেতা ভাল িছল। েবলুড় মেঠর সnয্াসীেদর েদেখ aেনেকi বেল – eরা েবশ আেছ, খাে  দাে  আর ঠাkেরর নাম করেছ। 
যারা eসব বেল তারা ei সব সnয্াসীেদর েথেক েকাথায় কত দেূর িপিছেয় আেছ েস সmেn েকান ধারণাi করেত পারেছ না। 
 
 যার িঠক িঠক েবাধ আেছ েয ভগবান হে ন aজm  o aনািদ তখনi েস িঠক িঠক jানীর aবsা লাভ কের আর 
সবর্পাৈপঃ pমুচয্েত, যা িকছু পাপ েস কেরেছ, eখােন আবার আচাযর্ শ র বলেছন, aজােn আর েজেন যত পাপ কেরেছ সব পাপ 
েথেক েস মুk হেয় যায়। ঈ েরর jান হে  eকটা িবরাট আেলাক বিতর্কার মত, আর জাগিতক যা িকছু আেছ, ভােলা মn 
েছাটখােটা যা িকছু আেছ, egেলা হে  pদীেপর মত, িবরাট আেলা jেল uঠেল pদীেপর আেলা িনেব যায় না, pদীেপর আেলা 
তখনo থােক িকnt েসi আেলার আর েকান তাৎপযর্ থােক না, pদীেপর আেলার িদেক কাrর আর নজর যােব না। কেমর্র ঐ 
বীজgেলার আর বাঁধার kমতা থােক না। তখন আtশিkর eমন িবকাশ হেয় যায় েয মেনর ভােলা মn, ধমর্ aধমর্ তােক আর 
বাঁধেত পােরনা। eখােন সমsা হে  aজুর্নেক িনেয়, aজুর্ন বলিছল আিম েয আমার আtীয়sজন, grজনেদর বধ করব eেত 
আমার পাপ হেব। তাi ভগবান বলেছন, তুিম eকবার যিদ বুেঝ নাo েয আিম aজm  o aনািদ, ঈ েরর ei েবাধ হেয় েগেল তিুম 
ei জগেতর jানী হেয় যােব আর তুিম jানত আর ajানত যা পাপ কেরছ বা করেব সব পাপ েথেক pমুচয্েত, মুk হেয় যােব। 
েসiজn ভগবান বারবার বলেছন – ন হnেত হnমােন শরীের। সব েথেক গিহর্ত পাপ হে  মাnষ বধ, মাnষেক হতয্া করার েচেয় 
আর েকান গিহর্ত পাপকমর্ হয় না। িবেদশী পিNতরা ei নরহতয্ােক িনেয় aেনক গেবষণামলূক pবn িলেখেছন। েসখােন বলেছন েয 
মাnষ রােগর মাথায়o যিদ কাuেক খুন কের েদয় েদখা যায় পের তার মাথাটা খারাপ হেয় যায়। িdতীয় িব যুেdর পর েদখা েগেছ, 
যিদo তারা যুেdর খািতের মাnষ েমেরিছল িকnt পের aেনেকরi মানিসক েরােগর সমsা েদখা িদেয়িছল। আমােদর eখােন pথম 
েথেক eiসব যুdেক ধমর্যুd বলা হেয় eেসেছ। ধমর্যুd হেল ei পাপটা তার লােগনা, িকnt না লাগেলo krেkেtর যুেdর পের 
যুিধি রেকo পাপেবােধ আkাn হেত হেয়িছল, যার জn িতিন ei পাপ েথেক মুিk েপেত তপsােত চেল েযেত েচেয়িছেলন। ei 
পাপেবাধ েথেক বাঁচার eকমাt পথ হে  আধয্ািtক jান, যাঁর আধয্ািtক jান হেয় যায় তাঁরi eসব েকান িকছুেত আেস যায় না। 
যখন কালীমিnের বিল হে  েসi েদেখ ঠাkর বলেছন – আিম েদখলাম সবটাi ৈচতন, েয বিল িদে  েসo তাi, েসi ছাগলটাo 
তাi, েযটা িদেয় বিল িদে  েসi খRটাo তাi, েয হািড়কােঠ বিল িদে  েসটাo তাi। ei েবাধ যখন হেয় যায় তখন তার মেধয্ 
েকান পাপেবাধi থােক না।  
 
 eখােন ভগবােনর আেলাচনা চলেছ। আিম েকন মেহ র? আমার িক ৈবিশ য্? ঈ র, িযিন শাসন কেরন, ঈশ্  ধাতু েথেক 
ঈ র, ঈশ্  মােন শাসন করা। আমার িচnা শিkেত িনয়ntণ কতর্ােক যত দূর ভাবা যায় িতিন তারo মেহ র, মােন ঈ েরর ঈ র, 
সূk েথেকo িতিন সূkতম। ভগবান বলেছন ন েম িবdঃ sরগণাঃ pভবং ন মহষর্য়ঃ, আমােক েদবতা, bhা, মহষর্ীরা েকui জানেত 
পােরনা িকnt – 
 

বিুdj র্ানমসংেমাহঃ kমা সতয্ং দমঃ শমঃ। sখং dঃখং ভেবাহভােবা ভয়ং চাভয়েমব চ।।৪।। 

 মাnেষর যা িকছু gণ সব gণi আমার েথেক আেস। িক িক েসi gণ? বুিd, jান, pতযু্ৎপnমিতt, kমা, সতয্, দম, শম 
egেলা হে  মাnেষর u  gণ। বুিd হে  েকান িজিনেষর সূkতম aবsােক বুেঝ েনoয়ার মেনর েয kমতা। anঃকরেণর করণ 
হে  েযটা িদেয় কমর্ করা হয়, কারেকর েয িবভিk – কতর্া, কমর্ o করণ, করণ হে  তৃতীয়া। েযমন হাত িদেয় gাশটা ধরলাম, 
eখােন হাতটা হেয় েগল করণ। eমিনেত করণ বলেত েবাঝায় iিndয়েক, েযটা িদেয় বাiেরর বstেক ধরা হয়। িকnt anঃকরেণর 
করণ হল েয ততৃীয়াgেলা েভতের আেছ। anঃকরণ নানান রকম ভােব কাজ কের, েযমন eকটা িজিনষেক সেnহ কের, েকান 
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িজিনষেক খুঁেজ েবড়ায়, েকান বয্াপাের িন য় কের েদয়, আবার েকান িকছরু সােথ িনেজেক জুেড় েদয়। আিম আপনােক ছাড়া 
েকাথাo েবড়ােত যােবা না, eটা হে  aিভমানিtকা, আিম আপনার সে  িনেজেক জুেড় িদলাম। eেকi বলা হয় anঃকরণবৃিt। েয 
anঃকরণবৃিt সূk েথেক সূkতর িজিনষেক চটপট কের ধের েফেল তােক বলা হয় বিুd। jান হে , আtার srপেক িঠক িঠক 
জানার নাম jান। aসংেমাহঃ হে , eকটা িজিনষ ভুল না িঠক eটােক েজেন েগলাম, িঠক েযটা েসটােক েজেন িনেয় eবার তার 
িদেক েয pবৃিt হে , eটােকi বলা হে  aসংেমাহঃ। িকnt eকটা বা া েছেল পড়েত চাiেছ না, মা তােক eকটা চড় েমের পড়েত 
বসােলন, বা াটা পড়েত শুr করল, eটা িকn aসংেমাহঃ হেব না। কারণ বা া িনেজ েথেক তার িবেবকেক েসখােন লাগায়িন। িকnt 
আিম aেনক িচnা ভাবনা কের বুঝলাম eটাi করা uিচৎ, uিচৎ বুেঝ িনেয় eবার eটাi করেত থাকলাম তখন eটাi হেব 
aসংেমাহঃ। ভগবান বুd কrণার কথা বলত িগেয় বলেছন – যতkণ তিুম eকটা িজিনষেক না বুঝেত পারছ ততkণ তুিম েসi 
িজিনষটােক ভােলাবাসেব িক কের? eকটা aেচনা িশশুেক যিদ আমার েকােল বিসেয় েদoয়া হয় তখন আমার েয আনn হেব আর 
যিদ বেল েদoয়া হয় ei িশশুিট আপনার নািত তখন েসi আনnটা an রকম হেয় যােব। eকটা িজিনষেক যখন মাnষ বুেঝ েনয়, 
বুেঝ েনoয়ার পর েসটার pিত েয pবৃিt হয় েসটা খুব গভীর হয়। eটাi হে  aসংেমাহঃ। িঠক েতমিন আচােযর্র কােছ শুেন o 
শাst aধয্য়ণ কের ঈ র তttেক েয ভােলাভােব বেুঝ িনল, তখন ঈ েরর িদেক মনটােক েয গভীর ভােব িনিব  করেছ েসটােকi 
বলেছন aসংেমাহঃ। kমা হে , যখন েকu আমার pিত dবর্য্বহার করল, আমােক শারীিরক িনgহo পযর্n করেত ছাড়ল না, িকnt 
তােত আমার িচেt েকান ধরেণর িবকার হল না, eটােক খুব u sেরর kমা বলা হে । আমােক েকu মারল, আমার েসi শারীিরক 
kমতা েনi েয আিম তােক uেl eকটা চড়o মারব। aিফসার আমােক খুব গালাগাল িদল, aিফসারেক uেl গালাগাল িদেল 
আমার চাকিরর kিত হেয় যােব, আিম িকছু না বেল মেন মেন aিফসারেক গালাগাল িদলাম। eখােন তা বলা হে  না, মেন আমার 
েকান িবকারi আসেব না। ei u sেরর kমা eকমাt ভগবান েথেকi আেস। সতয্, আিম eকটা িজিনষেক েযমনিট েদেখিছ 
শুেনিছ, েদেখ বা শুেন আমার েযমনিট ধারণা হেয়েছ, aপরেক বলার সময় aপেরর েয বুিd o মনেক েবাঝানর জn েয িkয়া হেব 
েসটা eেকবাের েতমনিট হেব েযরকমিট আিম ধারণা কেরিছ। েসi ঘটনােক বয্k করার সময় েকান ধরেণর aিতরি ত বা পিরবতর্ন 
থাকেব না, eটাi হে  সতয্। শম আর দম হে  সাধনা। দম হে , বাiেরর iিndয়gিলেক যখন সংযেম আনা হয়, আর শম হে  
anঃকরণgিলেক যখন িনয়ntণ করা হয়। শম, দম, uপরিত, িতিতkা egেলা হে  েবদােnর সাধনার a ।  
 
 eরপর িবপরীত িজিনষgেলা িনেয় বলেছন, েযমন sখ, sখ হেল আমােদর আরাম হয়, ei sখটা আসেছ ভগবােনর 
েথেক, sেখর িবপরীত dঃখ eিটo ভগবােনর কাছ েথেক আেস। sখটা ভগবােনর আর dঃখটা ভগবােনর নয়, তা নয়, dেটাi তাঁর 
কাছ েথেকi আসেছ। ভব, ভব মােন েকান িকছু হoয়া, েযটা হে  েসটা ভগবােনর কাছ েথেকi হে , আর aভাবo তাঁর কাছ 
েথেকi হয়। eকটা িজিনেষর েয uৎপিt েসটাo ভগবােনর কাছ েথেক uৎপিt হে , আর েসi িজিনেষর েয িবনাশ েসটাo তাঁর 
েথেকi হয়। ভয় আর aভয় ei dেটাi ভগবােনর কাছ েথেকi হয়।   
 

aিহংসা সমতা তিু sেপা দানং যেশাহযশঃ। ভবিn ভাবা ভূতানাং মt eব পথৃিgধাঃ।।৫।। 

  eছাড়া আর িক িক? aিহংসা হে  aপর েকান pাণীেক ক  না েদoয়া। ei aিহংসােকi আরo েটেন িনেয় িগেয় 
েবৗdধেমর্ মাছ, মাংস খাoয়ােক িনিষd কের েদoয়া হল, কারণ pাণী হতয্া কের তােদর ক  েদoয়া হয়। তেব িক, pেতয্েক জীবেক 
শরীর ধারণ করবার জn aপর জীেবর uপর িনভর্র করেত হয়, েসiজn বলা হয় শরীর ধারেণর জn যতটুk দরকার ঐটুkর 
বাiের জীবহতয্া করেত েনi। যিদ eকটা মােছi আমার pেয়াজন িমেট যায় তখন dেটা মাছেক মারা কখনi uিচত হেব না। কারণ 
মাnষেক জীবন ধারণ করেত েগেল eকটু িহংসা করেতi হয়, িহংসা ছাড়া জীবন চলেবi না। আমরা েয চাল, গম আহােরর জn 
বয্বহার করিছ তখনo জীবিহংসা হে । ei িহংসা করেত যখন বাধয্ হি  তখন আমারo uিচৎ pেয়াজেনর বাiের েকান খাবার ন  
হেত না েদoয়া। যখনi খাবার-দাবােরর aপচয় হে  তখনi িকnt িহংসা হেয় যাে । ঠাkরেক েযখােন dেটা ফুল িদেলi হেয় যায়, 
েসখােন দশটা ফুল তেুল বািক ফুল ন  কের িদলাম eেত িহংসা হেয় িগেয় আমােদর পাপ েলেগ যায়। কারণ িহংসা মােনi পাপ।  
ছাগল, মাছ, সbী, ডাল, ভাত যাi আিম খাি , ei খাoয়ােত আমােক aেনক জীব িহংসা করেত হে , তার পাপটা িকnt আমার 
লাগেব। িকnt যখন খাবার আেগ ঠাkরেক িনেবদন করিছ, aিতিথ সৎকার করিছ, দানপণূয্ািদ করিছ, ei পূণয্gেলা ঐ পাপgেলােক 
সমান কের েদয়। েসiজn বলা হয়, জীবেন িকছু পূণয্াজর্ন করেত হয়, পূণয্ aজর্ন না করেল ei পাপgেলা বাড়েতi থােক। িহংসা 
যত কম করা যায় ততi ভােলা, al েয িহংসা শরীর ধারেণর জn করেত হে  েসটােকo পূণয্ কােজর মাধয্েম সমান করেত হয়। 
তারপর আসেছ সমতা, সমতা হে  সমিচtতা, eেক েবিশ ভােলাবাসলাম তােক কম ভােলাবাসিছ তা নয়। ei মন চ ল হেয় 
যাে  ei মন শাn হেয় েগল তা নয়। তিু ঃ, তিু  হে  সব িকছুেত সেnাষ, পযর্াpবুিdঃ, যা েপলাম তােতi খুিশ। আেরা চাi 
আেরা চাi খািল চাi চাi চাi, আর েযটা েপেয়িছ েসটােত তpৃ হি  না, eটা হে  aসেnাষ। eরা al aেথর্ সnt  হয় না, িবেয় 
করেল কেয়ক বছেরর মেধয্ sামী stীর মেধয্ কলহ িববাদ েলেগi থাকেব। েকান ভােব যিদ সnানািদ হেয় যায় তখন সnােনর েথেক 
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তিু  হেব না, েসi সnানেক পিরপালন করেত িগেয় সমােজর েথেক শািn পােব না। হাজার হাজার বছর ধের আমােদর grজনরা 
িশিখেয় eেসেছন, তিুম ei জীবনটােক েযমনিট েপেয়ছ তােক েসi ভােবi gহণ কের েসটােতi সেnাষপবূর্ক জীবন যাপন কর।  
 
 আর বলেছন তপঃ, তপঃ হে  তাপ। আিম িঠক কের িনেয়িছ েয আিম ঈ েরর িদেক যখন মন িদেয়িছ তখন শরীর, মন, 
iিndয়েক সংযম করব। বলেছন শরীরেক পীড়া েদoয়া। িকভােব পীড়া েদoয়ার কথা বলেছন? iিndয়সংযমপবূর্কm । তাi বেল 
আtহতয্া করার জn েbড িদেয় হাত পা িচড়েত থাকেব তা নয়। eখােন পীড়া েদoয়া হে  iিndয়সংযম পূবর্ক। eকাদশীর িদন 
uপবাস করব আর সারািদন ঈ েরর নামজপ কের যাব, পূিণর্মা aমবsায় কম আহার করব, eটা হল তপsা। iিndয় সংযম কের 
শরীরেক যখন পীড়া েদoয়া হয় তখন ei পীড়া েদoয়াটােকi বলা হয় তপsা। eরপর বলেছন দান, েযমনিট আমার kমতা েসi 
anসাের েযাগয্ পােt দান করা। ী ান ধেমর্ বলা হয় যত আয় করেব তার দশ শতাংশ দান করেত হেব, iসলাম ধেমর্ uপাজর্েনর 
পাঁচ শতাংশ দান করার কথা বলা হয়। িহndেদর েকান িনিদর্  দােনর কথা না বলা হেলo যার যা kমতা েসi anযায়ী েযাগয্ পােt 
দােনর কথা বলা হয়, ei দান করার ভাবটা ঈ েরর কাছ েথেকi আেস। যশ হে  কীিতর্ বা sনাম িকnt ধেমর্ িনেবিদত হেত হেব, 
মােন যখন ধমর্ কােজ কীিতর্ হয়। সমােজর দেশর জn যখন েকান ভােলা কাজ করা হল আর েসi কােজর জn যখন কীিতর্ হয় 
েসটােকi eখােন যশ বলা হে , ei যশo ভগবােনর কাছ েথেকi আেস। aযশ হে  aধমর্ কাজ, aসৎ কাজ কের যখন সবার 
নজের খারাপ হেয় যায়, েযমন dনর্ীিতর দােয় বড় নামকরা খয্ািতমান েলােকরা ধরা পেড় যায় তখন তােদর aযশ হেয় যায়।  
 
 মাnেষর মেধয্ ei ধরেণর যত নানা রকেমর ভাব েদখেত পাoয়া যায়, ei সমs ভাব ঈ র েথেকi আেস। িকভােব 
ঈ েরর কাছ েথেক আেস? আচাযর্ বলেছন sকমর্ anrেপণ, ভগবান িনেজর iে  মত যােক যা খুিশ ভাব িদে ন না, eর আেগ 
আেগ েয েযমনিট কমর্ কেরেছ েসi anসােরi ei ভাবgেলা তার মেধয্ আেস। িকnt িতিন আেছন বেলi আমার কমর্ aেnর ঘােড় 
যাে  না, aেnর কমর্ আমার ঘােড় আসেছ না। বয্াে  ei ধরেণর ভুল হেত পাের, আমার eয্কাuেন্ট টাকা জমা িদলাম িকnt 
aেnর eয্কাuেন্ট চেল েগল, পাসবেুক eিন্T করেত িগেয় যখন গরিমলটা নজের eেলা তখন বয্াে  aিভেযাগ দােয়র করার পর 
ভুলটা আবার িঠক কের েদয়। ভগবােনর েkেt ei ভুলটা কখনi হয় না, আিম পূণয্ করলাম েসi পূণয্টা aেnর eয্কাuেন্ট চেল 
যােব না। েকন যােব না? ঈ র আেছন বেল, তাi ঈ রেক বলা হয় কমর্াধয্k। আমার েয sভাব ei sভাব আমার কেমর্র anসােরi 
হেয়েছ, আর ei sভাবটা িতিন আেছন বেলi কমর্টা িঠক িঠক জায়গায় িগেয় ei sভাবটা ৈতরী হেয়েছ। ঈ র না থাকেল িক হত? 
eকিদন সকােল uেঠ কলার েখাসা ছািড়েয় কলাটা েখেত িগেয় েদখিছ কলাটা ল ার মত ঝাল লাগেছ। সকােল uেঠ যিদ কলা েখেয় 
ঝাল লােগ আর ল া কামড় িদেয় িমি  লােগ তাহেল িক হেব? বুঝেত হেব pকৃিতর ভারসাময্ পুেরা ন  হেয় সবর্নাশ হেয় যােব। 
ঠাkর বলেছন – ঈ েরর িবধান তাi ল া েখেল ঝাল লােগ। ei েয pেতয্কটা িজিনষ তার ধমর্েক ধের েরেখেছ, েকu কাrর 
ধমর্েক েছেড় চেল যাে  না, eটা ঈ র আেছন বেলi সmব হে । eরপর বলেছন – 
 

মহষর্য়ঃ সp পেূবর্ চtােরা মনবsথা। মdাবা মানসা জাতা েযষাং েলাক iমাঃ pজাঃ।।৬।। 

 আজেক পৃিথবীেত যত মাnষ আেছ ei মাnষ pথম িকভােব সৃি  হেয়েছ ei বয্াপাের পুরােন িবsৃত ভােব আেলাচনা করা 
হেয়েছ। pথেম ভগবােনর মন েথেক িকছু িকছু সৃি  হেয়েছ। মন েথেক pথম চারজন সৃি  হেয়িছেলন, ei চারজন হে ন সনক, 
সনnন, সনাতন o সনৎkমার ঋিষরা। আবার সাতজন ঋিষo মন েথেক সৃ  হেয়িছেলন, eনারা হেলন ভৃg, মরীিচ, aিt, পুলহ, 
aি রা, kতু o পুলs। ei সাতজন ঋিষ িবিভn মnnের পােl যান। eরপর হেলন চারজন মn, আসেল মn েচৗdজন, িকnt ei 
চারজন হে ন খুব িবখয্াত, ei চারজন মnর নাম হে  – সাবিণর্, ধমর্সাবিণর্, দkসাবিণর্ আর সাবণর্। eনারা সবাi হে ন 
ভগবােনর মানসপুt। পের eনারাi আবার সৃি টােক িবsার কের েগেছন। যিদ বলা হত ভগবান pথেম নারী আর পুrষেক সৃি  
করেলন, ei নারী আর পুrষ েথেক aেনক সnােনর জn হল। তাহেল বলা েযেত পাের ভাi েবানেক িবেয় কেরেছ। িকnt eখােন 
তা হয়িন। eখােন aেনক িকছুi pথেম ভগবােনর মন েথেকi সৃি  হেয়েছ। eনারাo আবার মন েথেক িচnা কের কের িকছু িকছু 
সৃি  করেলন। তারাo আবার মন েথেক িকছু িকছু সৃি  করেলন। মn েদখেলন eiভােব মন েথেক সৃি  করেত aেনক সময় েলেগ 
যাে । তখন uিন িনেজেক di ভােব িবভk কের িদেলন, তখন হেয় েগল মn আর শতrপা। েছেল আর েমেয়র যখন সৃি  হেয় 
েগল তখন সৃি র pিkয়ায় aেনক গিত eেস েগল। pথম সাতজন ঋিষেদর েকান সnান হয়িন, িকnt পেরর িদেক আরo যত 
ঋিষেদর সnান হল, মnেদর যত সnান হল eেদর পরsেরর মেধয্ সংযুিk হেয় আরo সnােনর সৃি  হল। eiভােব চলেত চলেত 
সৃি র কেলবর েবেড় েগল। ী  ধেমর্ সৃি র বয্াপাের আদম o ঈেভর কািহনী আেছ, আমােদর িহndেদর পুরানািদেত ei ধরেণর 
কািহনী েনi, eখােন pথেম মন েথেক সৃি র কাজ চলিছল, িকnt মন েথেক সৃি েত aেনক সময় লাগেছ বেল িনেজেদর dেটা শরীের 
িবভk কের িদেয় শরীেরর মাধয্েম সৃি  কাজ চলেত শুr হল। িকnt আমােদর আিদ পুrষ যাঁরা, তাঁরা ভগবােনর মন েথেক সৃ  
হেয়েছন, শারীিরক সৃ  pথেম িছল না, শারীিরক সৃি  aেনক পেরর িদেক শুr হেয়িছল। 
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 ভগবান aজুর্নেক বলেছন, ei যা িকছু সিৃ  েদখছ সব আমার েথেকi েবিরেয়েছ, pথেমর িদেক যত ঋিষ, মn আিদরা 
িছেলন সব আমার মন েথেকi সিৃ  হেয়েছ। আিম ভগবান, আিম সতয্স l, আিম শুধু মেন eকবার িচnা করব তােতi সৃি  হেয় 
যােব। সৃি  করেত আমােক েকান পুrষ আর নারীর শরীর আনেত হেব না। িতিন হে ন eেকi ভগবান, আবার eেকবাের 
শুdসttgেণর আি ত মন, েসi শুdসtt েথেক যা িকছু সৃি  হেয়েছ eনারাo aতয্n শুdসtt। তাi ei মহিষর্রা েযেহতু ভগবােনর 
মানসপুt েসi কারেণ ঋিষরাo aতয্n শুdসttশীল সmn।  
 

eতাং িবভিূতং েযাগং চ মম েযা েবিt তttতঃ। েসাহিবকেmন েযােগন যজুয্েত নাt সংশয়ঃ।।৭।। 

 আমার ei েয িবsার আর আমার েয েযাগ, েযাগ মােন যা িকছু ঘটেছ। eকটা হে  জেড়র িবsার, আেরকটা হে  
ঘটনাgেলা। মম েযা েবিt তttতঃ, eটােক িযিন িঠক িঠক তttত জােনন তার িক হয়? েসাহিবকেmন েযােগন যুজয্েত নাt সংশয়ঃ, 
েস পুেরাপুির েযােগ িনি ত ভােব pিতি ত হেয় যায়। যা িকছু েদখিছ সবi হে  ভগবােনর িবsার, যা িকছু ঘটেছ তাঁর মাধয্েমi 
ঘটেছ, eটােক বুেঝ েগেল মনটা sাভািবক ভােবi িsর হেয় যায়। eর আেগ ভগবান বেলিছেলন sভাবst pবতর্েত, যা িকছু pকৃিতi 
করেছ। আবার মাNকুয্কািরকােত বলেছ েকান িকছুর জni হয়িন, aজাতবাদ। িকnt আমরা েতা েদখিছ কত িক ঘেট চেলেছ, তাহেল 
egেলা িক েদখিছ? egেলা যা িকছু তুিম েদখিছ e সবi েতামার মায়ার কlনা। িকnt eখােন eেস বলা হল যা িকছু সব ভগবানi 
করেছন। eখন েকানটা িঠক, আর ei dেটােক িকভােব সাম s করা হেব? ei সমs কথার মলূ হে  িবিভn মাnেষর আধয্ািtক 
িচnার sর িবিভn রকম। তৃতীয় aধয্ােয় ভগবান বলেছন – aহ ারিবমূঢ়াtা কতর্াহিমিত মnেত, েয িনেজেক কতর্া মেন কের েস 
আসেল িনেজর aহ ােরর সে  eকাt, েস হে  মহামুখর্, িবমঢ়ূাtা। িযিন বলেছন িকছiু হে  না, সবi েতামার মায়ার কlনা, 
িতিন িক কের ei কথা বলেছন? তার মােন িতিন বলেছন না, aথর্াৎ তাঁর আিমটা চেল েগেছ। িযিন বলেছন pকৃিতi সব িনেজর 
মত কের যাে , েসখােনo তাঁর আিমটােক েকাথাo েদখেত পাে ন না, pকৃিতেকi সবর্েkেt েদখেছন, তার মােন তাঁর আিম 
েবাধটা চেল েগেছ। আবার যখন েদখেছন ভগবানi সব করেছন, তখনo আিম েবাধটা চেল েগেছ। আধয্ািtক শােstর uেd i 
হে  eটােক েবাঝান েয যাবতীয় যা িকছু আেছ সব িকছু েথেক িনেজর মমtেক সিরেয় নাo। ei মমtেক যিদ না সিরেয় নাo 
তাহেল েতামার সmণূর্ িবনাশ aব াmািব। েতামার মমtেক তুিম িকভােব সরােব? েসটা তুিম েযভােব খুিশ সরােত পার। তুিম যিদ 
যথাথর্ কTর jানী হo তাহেল তুিম বলেব aজাতবাদ, সৃি i হয়িন, সব sp। যিদ তিুম েনিত েনিত কের eেগাo তাহেল বলেব 
egেলা সবi pকৃিতর েখলা, pকৃিতi সব িকছু কের যাে । আর যিদ iিত iিত কের িবjানীর aবsােত যাo তখন েদখেব সব 
িতিনi করেছন, সবi ভগবান করেছন। যারা eেকবােরi সাধারণ sের রেয়েছ তােদরেক বলা হয় aজাতবাদ বলার েতামার uপায় 
েনi, েনিত েনিত তুিম েকন করেব েতামােক েতা ঘর সংসার চালােত হেব, েসiজn বল িতিনi সব করেছন। িকnt আসেল িক 
হে , েসটােক বুঝেত েগেল েতামার মনেক িবjােনর aবsায় েযেত হেব। িকnt সাধারণ aবsােত eকটা েয েকান পথেক ধের 
eিগেয় চলাi হে  সিঠক পথ, সােথ সােথ েতামার েয কাঁচা আিম েযটােক বলা হে  aহ ারিবমঢ়ূাtা, ei aহ ার েথেক তিুম 
আেগ েবিরেয় eেসা। ei aহ ার েথেক েবিরেয় আসার পর িক েদেখ –  
 

aহং সবর্s pভেবা মtঃ সবর্ং pবতর্েত। iত মtা ভজেn মাং বধুা ভাবসমিnতাঃ।।৮।। 

 যারা বুিdমান েলাক, তারা আমার তttটােক বুেঝ িনেয় েকবল আমারi ভজনা কের। আমার িক তttটা বুেঝ েনয়? aহং 
সবর্s pভেবা, আিম হি  সব িকছুর uৎপিtর sান, আর মtঃ সবর্ং pবতর্েত, আমার েথেকi সব িকছু pবিতর্ত হে , জগেত eমন 
িকছু েনi েযটা আমার েথেক pবিতর্ত হে  না। aহং সবর্s বলেত আচাযর্ শ র eখােন বলেছন – িযিন পরbh, যাঁেক বাsেদব 
নােম আখয্ািয়ত করা হে , েসi বাsেদব েথেকi জগেতর যা িকছু আেছ সবার uৎপিt হে । ঈ রi হে ন সব িকছুর মলূ আর 
তাঁর েথেকi সব িকছুর জn, ঈ েরর ei তtt যার মেধয্ বেস েগেছ, ei ভাব যখন হেয় যায় তখন তার েলাভ, েমাহ, েশাক 
egেলা kীণ হেয় যায়। ei তttটােকi ঠাkর খুব সহজ কের বলেছন – ভগবান dবার হােসন, eকবার যখন ডাkার েরাগীেক বেল 
আিম েতামােক বাঁিচেয় েদব েতামার েকান িচnা েনi, আেরকবার হােসন যখন di ভাi ঝগড়া কের দিড় েফেল েবেল ei িদকটা 
আমার ঐিদকটা েতার। তার মােন িক? আের সবটাi েতা আমার, জীবন আিমi িদেয়িছ মৃতযু্o আিমi িদেয় থািক। aথর্াৎ যত মৃতযু্ 
ধমর্া সব আমার েথেকi েবিরেয়েছ, আর যত sাবর িজিনষ আেছ, ei পৃিথবী তার যত জিম জায়গা, gহ নkt সব আমারi বয্বsা, 
eখােন তুিম o েতামার েকােtেক আসেছ। egেলা হে  কাঁচা আিমর লkণ। eখন জীবন িনবর্াহ করেত েগেল িকছু িকছু িজিনেষর 
pেয়াজন হেয় পেড়, েসi িজিনষ gেলা িতিনi েদন আবার যখন েসi িজিনষ gেলা চেল যায় তখন িতিনi আবার িনেয় িনেলন। 
eখােন বলেত চাiেছন েয, সবটাi ভগবান িদেয়েছন, ভােলাটাo িতিন েদন খারাপটাo িতিন িদেয়েছন। eখন যিদ েকu আমার 
গলার েসানার েচনটা িছনতাi করেত আেস তাহেল িক আিম চুপচাপ িদেয় েদব? কখনi না। ধমর্েতা বেলিন েয েচনটা আপিন েকেড় 
িনেত পােরন। আ া তাহেল ei েসানার েচনটা কাuেক দান কের দাo। তাo দান করা যােব না। কারণ দান হে  যথা শিk 
িবভাগঃ, eটা আমার শিkর বাiের তাi আিম ei েচন কখনi দান কের িদেত পািরনা। তুিম যিদ বndক েদিখেয় িছনতাi করত 
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চাo কের নাo, আিম থানােত ডাiির করব, eটা ধেমর্র মেধয্ পেড়। িকnt েকাথাo িভেড়র মেধয্ েচনটা গলা েথেক আলগা হেয় পেড় 
েগল, আিম aেনক কের খঁুজলাম, িকnt েপলাম না। eরপর আিম িতন মাস ধের হািরেয় যাoয়া েচেনর জn েশােক কাঁদেতi েথেক 
েগলাম। গীতা eiটােক আটকােত বলেছ। িতিন িদেয়িছেলন িতিনi আবার িনেয় িনেয়েছন, eটা আমার সােধয্র বাiের, eরপর 
েথেক আিম সাবধােন থাকব, eiটাi হে  েমাdা কথা। তখন বলেছন –  
 

মি tা মদ্ গতpাণা েবাধয়nঃ পরsরm । কথয়n  মাং িনতয্ং তু িn চ রমিn চ।।৯।। 

 ঠাkর কথামৃেত বলেছন – ভেkর sভাব হে  গাঁজােখােরর sভাব, গাঁজােখার েযমন গাঁজােখারেক েদখেল আনn পায়, 
eকবার তুিম eক টান দাo, ঐ কলেকেত আিমo আেরক টান েদব। েতমিন ঈ েরর েয ভk েসo আেরক ভk েদখেল আনn 
পায়। েয ঈ েরর ভk েস সব সময় আমার কথাi িদনরাত বলেব, ভগবােনর কথা েশানার মত েসi রকম ভk েকu েপেল তাi 
তার খুব আনn হয়, আমার কথােতi েস রমণ কের। মি tা মদ্ গতpাণা, কারণ ভেkর িচt, মন, তার pাণ, কেমর্র শিk সব 
আমােক িনেয়i, আমার বাiের তার আর িকছু েনi। েবাধয়nঃ পরsরm , যারা ভk তােদর পরsর যখন েদখা হয় তখন তারা 
আমােক িনেয়i আেলাচনা কের। ভkরা ঈ রীয় pস  ছাড়া আর an েকান ধরেণর িবষেয়র আেলাচনা করেব না। ঈ েরর ভেkর 
pথম ধাপ হে  aহং সবর্s pভেবা, আমার েথেকi সব িকছু eেসেছ, িdতীয় ধাপ হল, ভk যখন ভেkর সে  কথা বলেব তখন 
ঈ রীয় কথাi বলেব, তার বাiের আর েকান কথা হেব না, আমার তtt কথা বলেত বলেত েস িনেজ পরম সেnাষ o িবপলু আনn 
সাগের ভাসেত থােক। 
 

েতষাং সততযkুানাং ভজতাং pীিতপবূর্কm । দদািম বিুdেযাগং তং েযন মামপুযািn েত।।১০ 

 ei ে াকিটo খুব তাৎপযর্পূণর্। েতষাং সততযুkানাং, েয আমার সােথ সবর্দা যুk হেয় আেছ আর pীিতপূবর্ক আমার ভজনা 
করেছ, দদািম বুিdেযাগং তং, তােক আিম বুিdেযাগ pদান কির। বুিdেযাগটা িক? আচাযর্ শ র বলেছন, সময্g  দশর্ন, ঈ রীয় তেttর 
িঠক িঠক jানেক ধারণা করােক বলা হয় বিুd আর েসi jােনর সােথ যুk হেয় যাoয়ােক বুিdেযাগ বলেছন। িনেজর েচ ায় েকu 
কখন ঈ েরর তtt jান লাভ করেত পােরনা। ঈ র যখন কৃপা কেরন তখন িতিন তাঁর ভkেক eকটা িবেশষ ধরেণর বুিd েদন, ei 
বুিdেক িনেজ েথেক aজর্ন করা মাnেষর kমতার বাiের। িকnt যাঁরা jানী তাঁর ei কথা মানেবন না, েযমন বুd, িতিন ei কথা 
কখনi মানেত যােবন না। িকnt eকটা জায়গায় িগেয় মাnেষর িনেজর pেচ া আটেক যায়, তা নাহেল আধয্ািtক তttটাi িমথয্া হেয় 
যােব। িনেজর pেচ ােত যিদ আধয্ািtক তtt লাভ করা যায় তাহেল েসটা কমর্ িদেয় পাoয়া হেয় েগল। িকnt যখনi কমর্ িদেয় যা 
িকছু পাoয়া হয় েসটা কমর্জাত হেয় েগল, আধয্ািtক তtt যিদ কমর্জাত হয় তাহেল আধয্ািtকতার পুেরা দশর্নটাi িমথয্া হেয় যােব, 
দশর্েনর েকান িকছুi আর যুিkর িনিরেখ দাঁড়ােত পারেব না। েশষ িদেক িক হয়, িন াম ভােব কমর্ কের কের যখন িচtশুিd হেয় 
েগল তখন িনেজ েথেক eকটা িজিনষ ঘেট যায়। েযমন আিম eকটা েkেত চাষ করলাম, বীজ সার সব িকছুi েদoয়া হল, িকnt eর 
পর যখন ফলটা হেব েসটা িনেজ েথেকi হেব। ei ফল েযটা হেব েসটা িকভােব হেব, েকন হেব, egেলা বলা যায় না। েয েযাগi 
করা েহাক না েকন, রাজেযাগ, jানেযাগ, সাংখয্েযাগ, akরbhেযাগ, ধয্ানেযাগ, সnয্াসেযাগ েয েযাগi করা েহাক না েকন চরম 
লkয্ হে  ঈ েরর তtt বা bhতtt বা আtতtt েয রকমিট আেছ িঠক েসi রকমিট বুঝেত হেব। ei চরম তttটােক বুঝেত পারার 
kমতা েযটা eটাi হে  বুিd, েযটা িদেয় ধারণা করা হে । আর ei বুিdর সে  েয যুk হoয়া eটােক বলা হে  বুিdেযাগ। 
বলেছন শুধু বুিd থাকেলi হেব না, েযমন েকান েনােবলজয়ী বড় িবjানী,  তাঁর িক তেুখাড় বুিd, িতিন েচ া কের বুিdটা লাগােল 
ঈ রীয় তttটা ধের িনেত পারেবন, িকnt েসi বুিdর সােথ তাঁর েযাগ েনi, aথর্াৎ েয বুিd িদেয় ঈ েরর সে  েযাগ হoয়া যায় েসi 
েযাগ তাঁর েনi। আবার aেনক ভk আেছন যাঁর ঈ রীয় তেttর সােথ েযাগ হoয়ার pবল iে  আেছ, ঈ েরর সােথ যুk হoয়ার 
iে  আেছ িকnt েসi বুিdটা েনi। কাrর বুিd আেছ েতা েযাগ েনi, আবার কাrর যুk হoয়ার iে  আেছ িকnt বুিd েনi। িকnt 
বুিdেযাগ, যার মেধয্ বুিd o যুk হoয়ার iে  ei dেটাi থাকেব eটা হে  ঈ র pদt। বুিd হে  িজিনষটােক s  ভােব 
েবাঝার kমতা, আর তার সে  যুk কের েদoয়ার iে টা যার হয় েসটা হে  েযাগ। ei dেটা িজিনষ যুগপৎ খুবi dলর্ভ, ঈ র 
কৃপা না হেল হয় না। েযমন লাটু মহারাজ, িতিন eক বািড়েত ভৃেতয্র কাজ করেতন, ঈ রীয় তেttর েকান ধারণাi তাঁর েবাধ িছল 
না। িকnt সাধনা করেত করেত িতিন eমন eকটা aবsায় চেল েগেলন, েযখােন তাঁর শুd িজিনষটােক ধারণা করার kমতা eেস 
েগল, শুধু kমতাi eেস িগেয়i েশষ হেয় েগল না, িতিন েসi kমতােক কােজ লািগেয় িদেলন, তখন eটাi হেয় েগল বুিdেযাগ। 
যখন বুিdেযাগ eেস েগল তখন – 
 

েতষােমবাnকmাথর্মহমjানজং তমঃ। নাশয়াময্াtভাবেsা jানদীেপন ভাsতা।।১১।। 

 মাnষ েমাহবশতঃ eমন ajান anকাের আ n হেয় আেছ েয তারা কখনi ঈ েরর তttjান লাভ করেত পােরনা। িকnt 
িতিন িক কেরন? আtভাবেsা jানদীেপন ভাsতা, ei jানদীপ যখন pjjিলত হয় তখন তার eকটা ujjল িকরণ েসi েমাহrপী 
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anকার hদেয়র মেধয্ িগেয় পেড় আর েসi আেলােত সব ajান নাশ হেয় যায়। ei দীেপর ৈবিশ য্ িক? আচাযর্ শ র েযমন 
jানী েতমিন আবার বড় কিবo িছেলন, eকাধাের দাশর্িনক o কিব হoয়া খুব কিঠন। কারণ দাশর্িনকরা eকটু কাঠেখাTা হন, কিবরা 
আবার খুব সংেবদনশীল হন, আচাযর্ শ েরর মেধয্ dেটা gণi িছল। িতিন ei দীেপর বণর্না কের বলেছন – দীেপ েয ঘতৃ েদoয়া 
হয় েসটা হে  ভিk, আমার েয srেপর ভাবনা বা ঈ েরর েয িচnন েসটা হে  aিভিনেবশ rপ বায়ু, েয বাতাসটা pদীপেক 
jালাে  েসটা হে  আমার srেপর ভাবনা িচnা, ঈ েরর িচnন যিদ না থােক যতi ভিk বা jান থাkক না েকন, েসi ভিk বা 
jান িদেয় িকছুi হেব না। bhচযর্ািদ rপ েয সাধন, যার dারা েভতের েয ভিkর সংsার ৈতরী হেয়েছ েসটা হে  pদীেপর সলেত, 
যােত aিgেক sাপন করা হয়। আসিk রিহত anঃকরণ েসটা হে  pদীেপর আধার বা পাtটা। বাiেরর কিmত বাতাস যােত 
pদীেপর আেলােক িনবারণ না করেত পাের তাi pদীপটা কাঁচ িদেয় ঢাকা আেছ, রাগ o েdষেক dের সিরেয় anঃকরণেক ঢাকা 
েদoয়া আেছ, ei রাগ o েdষ eেস মনেক িছটেক িদে  না। সব সময় েয ঈ েরর কথা িচnন কেছ, ধয্ান করেছ, eটা হে  
pদীেপর আেলা, ei ধরেণর আেলা িদেয় সমs anকারটােক সিরেয় রাখা হেয়েছ। egেলা হে  কাবয্ািtক বণর্না, বলেত চাiেছন 
– ঈ েরর িচnন, ঈ েরর pিত ভিk, িনেজর uপর িনয়ntণ রাখা, রাগ o েdষেক বেশ রাখা, আধয্ািtক সাধনায় সচরাচর যা যা বলা 
হয় েসgেলােকi কািবয্ক ভােব বলেছন।  egেলা হেল িক হয়? তার সমs ajান, েমাহ, েশাক, তাপ সব নাশ হেয় যায়। যখন 
egেলা নাশ হেয় যায় তখন জানেত পাের আমার িক srপ।  eরপর aজুর্ন বলেছন – 
 

aজুর্ন uবাচ 
পরং bh পরং ধাম পিবtং পরমং ভবাn । পrুষং শা তং িদবয্মািদেদবমজং িবভmু ।।১২।। 

 ei pথম aজুর্ন ীকৃ েক ঈ র বেল সেmাধন করেত শুr কেরেছন, আপিন হে ন পরং bh পরং ধাম, আপিনi হে  
eকমাt আ য়। পিবtং পরমং ভবাn , ei জগেত পিবtকারী যা িকছু আেছ সবi আপনার কাছ েথেকi পিবt হে , aথর্াৎ আপিন 
পরম পাবন, আপিনi সবর্ে । পুrষং শা তং িদবয্m , egেলা সবi ভগবােনর gেণর বণর্না – েবেদ েয পুrেষর কথা বলা হেয়েছ 
আপিন েসi পুrষ, আপিন সবর্বয্াপী, সনাতন, জnরিহত, িদবয্পুrষ o আিদেদব।  
 

আhsব্ামষৃয়ঃ সেবর্ েদবিষর্নারদsথা। aিসেতা েদবেলা বয্াসঃ sয়ং ৈচব bবীিষ েম।।১৩।। 

 aিসত, েদবল, নারদ, বিশ েদব, বয্াসেদব eনারা হে  তাঁেদর িনেজেদর সময়কার িবখয্াত সব ঋিষ। aজুর্ন pাথর্না 
করেছন, েদবিষর্ নারদ, বয্াসেদব, aিসত, েদবল, বিশ েদব eনারাo সবাi আপনার সmেn ei eকi কথা বলেছন আর eখন 
আপিন sয়ং িনেজo আমােক ei eকi কথা বলেছন। 
 

সবর্েমতদতৃং মেn যnাং বদিস েকশব। ন িহ েত ভগবn বয্িkং িবdেদর্বা ন দানবাঃ।।১৪।। 

 আপিন যা বলেছন egেলা আমরা ঋিষেদর কাছ েথেকo শুেন eেসিছ েয, ন িহ েত ভগবn  বয্িkং িবdেদর্বা ন দানবাঃ, 
েদবতা, মাnষ, দানব, asর eরা েকui আপনার ei srপ জানেত পােরনা। আপিন যা বলেছন সবi সতয্ বেল আিম মেন কির। 
 

sয়েমবাtনাtানং েবt tং পrুেষাtম। ভতূভাবন ভেূতশ েদবেদব জগৎপেত।।১৫।। 

 eকমাt আপিনi আপনােক জানেত পােরন। আপিন হে ন ভূতভাবন, সমs জীেবর uৎপিtsল, ভূেতশ, আপিন েযমন 
সমs জীেবর িনয়nা আবার েদবতােদর pকাশক eবং জগৎপেত, আপিনi িব পালক। আপনােক তাi েকui জানেত পারেব না, 
কারণ, ঠাkর বলেছন eকেসর ঘিটেত পাঁচ েসর dধ ধের। ভগবান হে ন সব িকছুর আধার, আেধয় আধারেক জানেব িক কের। 
মহিষর্, ঋিষ, েদবতা eরা সবাi ভগবােনর aেনক নীেচ, eেদরi uৎপিt হে  ভগবান েথেক, তাi eনারাo তাঁেক জানেত পােরন 
না। ei হাত িদেয় যিদ আমােক বলা হয় পুেরা িবিlংটােক ধের িনেত, েকান িদনi তা সmব হেব না। ei িবিlংটা কত বড় যিদ 
েকu িজেjস কের তখন ei হাত িদেয়o েমেপ েদখােত পারব না। আপনােক eকমাt আপিনi জানেত পােরন।  
 

বkমুহর্sেশেষণ িদবয্া hাtিবভতূয়ঃ। যািভিবর্ভিূতিভেলর্াকািনমাংsব্ং বয্াপয্ িত িস।।১৬।। 

 আপনার যা যা িবভূিত আেছ, েয িবভূিতর dারা আপিন সবর্েলাক পিরবয্াp হেয় আেছন, েসi িবভূিতেক িবsৃত কের বয্াখয্া 
আপিনi eকমাt করেত পােরন। 
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কথং িবদয্ামহং েযািগংsব্াং সদা পিরিচnয়n । েকষু েকষ ুচ ভােবষু িচেnয্াহিস ভগবn ময়া।।১৭।। 
িবsেরণাtেনা েযাগং িবভিূতং চ জনাদর্ন। ভয়ূঃ কথয় তিৃpিহর্ শৃNেতা নািs েমহমতৃম।।১৮।। 

 ei dেটা ে ােক aজুর্ন ভগবােনর কােছ pাথর্না করেছন েয আপনার েয নানান িবভিূত আেছ েসgেলা আপিন ছাড়া আর 
েকu বণর্না করেত পারেব না, আপিন আমােক তাi বলুন আপনােক িকভােব িচnা করেল আিম আপনার srপ জানেত পারব, 
আপনােক েকাn  েকাn  বstেত ধয্ান করব? egেলা পুনরায় িবsৃতভােব বলুন। al eকটু শুেন আিম পিরতৃp হেত পারিছ না, আরo 
শুনেত iে  করেছ। 
 
 eবার ভগবান ীকৃ  aজুর্নেক তাঁর িবিভn িবভূিতর কথা eক eক কের বলা শুr করেছন – 
 

ীভগবাnবাচ 
হn েত কথিয় ািম িদবয্া hাtিবভতূয়ঃ। pাধাnতঃ krে  নাsয্েnা িবsরs েম।।১৯।। 

 আমার সমs িবভূিতর কথােতা েতামােক বলা যােব না, েকননা সারা জীবন ধের বেল েগেলo আমার িবভূিতর কথা েশষ 
হেব না। সমুd যিদ েদায়াত হয়, িহমালয় যিদ কািল হয়, কlতrর বৃেkর ডােলর যিদ কলম হয় আর পৃিথবী যিদ মিসপt হয় আর 
সরsিত যিদ েসi মিসপেt ভগবােনর িবভূিতর কথা িলখেতi থােকন তবুo ভগবােনর িবভূিতর কথা িলেখ েশষ করা যােব না। তাi 
আিম েতামােক আমার pধান pধান মলূ িবভিূতর কথা gেলাi বলব। আচাযর্ শ র িনেজর তরফ েথেক বলেছন – eকশ বছর ধের 
যিদ ভগবােনর িবভূিতর কথা বলেত থািক তাo েশষ করা যােব না। িযিন aনn তাঁর িবভূিতo aনn। আমার pথম pধান িবভূিতর 
কথা েতামােক বলিছ – 
 

aহমাtা gড়ােকশ সভূর্তাশয়িsতঃ। aহমািদ  মধয্  ভতূানামn eব চ।।২০।। 

 যাঁরা u ে ণীর সাধক তাঁেদর জn ভগবান aজুর্েনর মাধয্েম বলেছন। েহ িজেতিndয় aজুর্ন, aহমাtা gড়ােকশ 
সবর্তূতাশয়িsতঃ, সবর্ভূেতর hদেয় aবিsত েয আtা আিম হলাম েসi আtা। েচতন আর জেড়র মেধয্ যা িদেয় পাথর্কয্ করা হয় 
তার মূল পাথর্কয্ েদখান হয় েয, েচতন পদােথর্ আtা আেছন িকnt জেড়র মেধয্ আtা েনi। সজীব পদােথর্র মেধয্ েয আtার কথা 
বলা হে , েয আtার জn সজীব বা েচতন পদাথর্েক েচতন বলা যাে , আিম েসi আtা rেপ সমs pাণীর মেধয্ বাস কির। 
তাহেল িক জেড়র মেধয্ ভগবান েনi? ei মাiেkােফােনর মেধয্ িক ভগবান েনi? তা নয়, ei মাiেkােফােনর মেধয্o ভগবানi 
আেছন, eিটo ভগবােনর eকিট rপ। eখােন আমােদর আেলাচনা চলেছ ভগবােনর িবভূিত বা ৈবিশে য্র কথা, eকটা িজিনেষর েয 
ৈবিশ য্তা েসটা ভগবানi। তাহেল েলাহােত ভগবান েকানটা? ei েলাহার েয কািঠণয্তা eটাi ei েলাহার ভগবান। আমার আপনার 
েkেt ৈবিশ য্ হে  আমরা সজীব বst। আমােদর েয ei সজীবtটা হে  জীবাtার জn, ei জীবাtা হে ন ভগবান িনেজ। 
েযমন জেলর ৈবিশ য্ হে  আdর্তা। pেতয্কিট িজিনেষর eকটা িবেশষ ৈবিশ য্ থাকেত হেব। েসi ৈবিশ য্টা যিদ চেল যায় তাহেল 
েয ৈবিশ য্ পেড় থাকেব েসটাo েসi ভগবানi। জেলর ৈবিশ য্ আdর্তা যিদ জল েথেক চেল যায় তখন জল আবার eকটা an 
ৈবিশ য্ িনেয় েনেব তখন েসi rেপi ভগবান জেলর মেধয্ থাকেবন। লবেণর েয লবণt েসটা ভগবান, লবণt আেছ বেলi eটা 
লবণ। লবেণর লবণt যিদ চেল যায় তাহেল ভগবানo চেল যােবন তা নয়, কারণ লবেণর মেধয্ েয iেলkTন েpাটন যা িকছু রেয়েছ 
সবটা িতিনi। লবণtটা চেল েগেল তখন েসটা পাথর হেয় যােব, তখন পাথেরর েয ৈবিশ য্তা, তার কািঠণয্tটাi হেয় যােব 
ভগবান। লতা মে শকেরর মত eকজন গািয়কা, তাঁর কেNর েয মাধুযর্তা, গােনর বয্াপাের েয িনপণুতা, স ীেতর েয kশলতা েসটা 
েক? ভগবান। লতা মে শকেরর কন্ঠ েথেক যিদ গান চেল যায় তাহেল ভগবান িকভােব থাকেবন? জীবন rেপ, লতা মে শকর িতিন 
মাnষেতা, তাঁর েয দয়া ভাব, েsহ মমতার ভাব eটাo ভগবান। িসেনমার নায়ক নািয়কােদর েচহারায় েয েসৗnযর্তা, aিভনয় 
kশলতা েসটাo িতিনi। তােদর েসৗnযর্তা যখন চেল যােব তখন বািক েযটুk থাকেব েসটাo িতিন। েসiজn ভগবান eখােন 
জীেবর rপ িদেয় শুr কের বলেলন – aহমাtা gড়ােকশ সবর্ভূতাশয়বিsতঃ, আিম সমs জীেবর আtা সমs pাণীর hদেয় বাস 
কির। তার মােন ei নয় েয িতিন ei মাiেkােফােন, জেলর মেধয্ েনi, eখােন িতিন কািঠণয্ o আdর্তা rেপ আেছন।  
 
 aহমািদ  মধয্  ভূতানামn eব চ, আিম হলাম সমs িকছুর আিদ, আিম হলাম সব িকছুর মধয্ o an। িযিন eiটা 
ভাবেত পারেছন েয, ঈ র সবারi িভতের আেছন, eকটা মাnেষর জn হল ঈ েরর জn, ei মানব শরীের তার aবিsিত ঈ েরর 
জn, তার মৃতুয্o ঈ েরর জn, তখন an িকছু তাঁেক িচnা করেত হয় না। আমরা মেুখ বলেত পাির সব িকছু ঈ েরর জni, িকnt 
আমরা ধের রাখেত পািরনা। আিম যিদ িঠক িঠক জািন েয আমার সামেন েয েলাকিট আেছ তার hদয় হে  ঈ েরর িনবাস, তখন 
তার pিত আমার েকান েdষ আসেব না, তােক িনেয় আিম েকান েলাভ করেত পারব না, েকান েমাহo করেত পারব না, তার জn 
েকান েশাক করাo সmব হেব না। েসiজn ei ভাবgেলা হে  যারা খুব u ে ণীর সাধক তােদর জn। িকnt যারা u ে ণীর 
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সাধক নয়, aিত সাধারণ বুিdসmn যারা, তারা ei u ভাবেক ধারণা করেত পারেব না, ধারণা করেলo ধের রাখেত পারেব না, 
তাi তােদর জn eরপর aথর্াৎ ekশ নং ে াক েথেক বণর্না করা হে । 
 

আিদতয্ানামহং িব েুজর্য্ািতষাং রিবরংশুমাn । মরীিচমর্rতামিs নktাণামহং শশী।।২১।। 

 বােরাজন আিদেতয্র মেধয্ আিম িব ।ু বােরাজন আিদতয্ হে ন ধাতা, িমt, aযর্মা, rd, বrণ, সূযর্, ভগ, িববsাn  পূষা, 
সিবতা, t া o িব ।ু eখােন ei িব ু ভগবান িব ু নন। েবেদর সময় ei বােরাজন েদবতােদর মেধয্ িব ু eকজন সামাn 
েদবতা মাt িছেলন। ei িব ুেকi পের মহাভারেত eবং পুরােন েবেদ যােক েসi পুrষ বলা হেয়িছল তার সােথ িমিলেয় েদoয়া 
হল, তখন ei িব ু েদবতা হেয় েগেলন ভগবান িব ।ু eখােন েয িব রু কথা বলা হেয়েছ ei িব ু হেলন েদবতা, িব ু েদবতা 
আর ভগবান িব ু আলাদা। েজয্ািতষাং রিবরংশুমাn , আেলার pকাশকারী যা িকছু আেছ তােদর মেধয্ আিম হলাম িকরণশালী সূযর্। 
মরীিচমর্rতামিs, বায়ু সmnীয় ঊনপ াশ যত েদবতা আেছ তােদর মেধয্ আিম মরীিচ eবং নktাণামহং শশী, যত নkt আেছ 
তােদর মেধয্ আিম হলাম চndমা। সূযর্ আর চnd েয আলাদা, চnd েয পৃিথবীর চািরিদেক pদিkণ করেছ, ei বয্াপারটা আমােদর 
ঋিষরা জানেতন। েসiজn eখােন সূযর্ আর চndেক eক সে  রাখা হয়িন। 
 

েবদানাং সামেবেদাহিs েদবানামিs বাসবঃ। iিndয়াণাং মন ািs ভতূানামিs েচতনা।।২২।। 

 েবেদর মেধয্ আিম সামেবদ। েকন সামেবদ বলেছন? কারণ চারেট েবেদর েথেক মলূ মntgেলােক িনেয় সামেবেদ সংgিহত 
করা হেয়েছ, সামেবদ তাi ে তম স লন, ei কারেণi বলেছন েবদানাং সামেবেদাহিs। সামেবেদর মেূল হে  িtসnয্া, িtসnয্া 
েথেক গায়tী, গায়tী লয় হে  oকঁাের। সমs েবেদ যা িকছু বলা হেয়েছ েসটা eকটা শেb বলা হে  o।ঁ eখােন বলেছন েবেদর 
মেধয্ হে  সামেবদ, an িদেক সামগানেক ে  মেন করা হত। েদবানামিs বাসবঃ, সমs েদবতােদর মেধয্ আিম েদবরাজ ind। 
iিndয়াণাং মন ািs, eকাদশ iিndেয়র মেধয্ আিম মন, ভূতানামিs েচতনা, সজীব বলেত যা িকছু আেছ তােদর মেধয্ েয বুিdবৃিt 
বা ৈচতnেবাধ েসটা আিম। যা িকছু করা হে  েসটােত আিমটা লািগেয় েয বলা হে  আিম করিছ ei েয েবাধ, eiটাi হে  
েচতনা। eটা িকnt আসল ৈচতn নয়, eর আেগ যােক জীবাtা বলা হেয়েছ েসi জীবাtাo নয়। ei েবাধটা হে  বুিdবৃিt, আিম 
করিছ, আিম খাি , ei েয আিম েবােধর েয েচতনা তার কথা বলা হে ।  
 

rdাণাং শ রা িs িবেtেশা যkরkসাm । বসনূাং পাবক ািs েমrঃ িশখিরণামহm ।।২৩।। 

 েবেদ eকাদশ rেdর কথা আেছ, ei eকাদশ rd হেলন aজ, eকপাদ, aিহb , িপনাকী, aপরািজত, tয্mক, মেহ র, 
বৃষাকিপ, শm ূ, হরণ o ঈ র। eকাদশ rেdর মেধয্ আিম হলাম শ র। েবেদর সময় িব ু েযমন eকজন যj েদবতা িছেলন, 
শ রo হে  eকজন rd। পের ei শ রেকi ভগবান িশেবর সে  eক কের েদoয়া হেয়েছ। ei rপাnর gেলা মহাভারেতর 
aবদান। eiজn িকছু িকছু পা াতয্ পিNতরা মহাভারতেক েবেদর িবrেd িবেdাহ বেল মেন কের। িকnt ei eকটা dেটা িজিনষেক 
িদেয় েতা আর সামিgক ভােব eকটা মলূ িসdােn আসা যায় না, আসেল পা াতয্ পিNতরা uপর uপর িকছু পড়ােশানা কের সব 
িসdাn েনন, েভতের যিদ ঢকুেতন তাহেল eভােব বলেত পারেতন না। তেব eটা িঠকi েয েবেদ যাঁেক িব ু বলা হে  আর যাঁেক 
শ র বলা হে , মহাভারেত eেস ei dজনi পালেট েগেছন। মহাভারেত িব ু হেয় েগেলন চাষবােশর েদবতা আর শ র হেয় 
েগেলন পাহাড় জ েলর আিদবাসীেদর েদবতা। তারপর ধীের ধীের ei িব ু আর িশেবর ে tেক uপেরর িদেক িনেয় আসা 
হেয়েছ। eর আেগ েবেদর সমেয় iেndর েয ে t িছল েসটা ন  হেয় েগল। েবেদর েদবতােদর মেধয্ eকমাt aিg েদবতাi পেরর 
িদেক েথেক েগেলন, তাo েবেদর সময়কার grtটা িছল না।  
 
 িবেtেশা যkরkসাm , যk o রাkসেদর মেধয্ আিম হি  kেবর। বসূনাং পাবক ািs, a বsেদর মেধয্ আিম হলাম aিg। 
a বsরা হেলন – আপ, rব, েসাম, ধর, aিনল, aনল, pতুয্ষ o pভাস। েমrঃ িশখিরণামহm , যত u  শৃ যুk পবর্ত আেছ 
তােদর মেধয্ আিম হলাম sেমr পবর্ত।  িবিভn শােst বলা হয় েয sেমr পবর্েতর চূড়া নািক েসানার আর সূযর্ sেমr পবর্েতর 
চািরিদেক পিরkমা কের চেলেছ। তেব eখন আমােদর জানা েনi sেমr পবর্তটা িঠক েকাথায় aবিsত। 
 

পেুরাধসাং চ মখুয্ং মাং িবিd পাথর্ বহৃsিতm । েসনানীনামহং snঃ সরসামিs সাগরঃ।।২৪।। 

 যত রাজ পুেরািহত আেছ তােদর মেধয্ আিম েদবতােদর পুেরািহত বৃহsিত, যত েসনাপিত আেছ তােদর মেধয্ আিম 
কািতর্েকয়, কািতর্ক eকমাt েসনাপিত িযিন কখন কাrর কােছ পরািজত হনিন। সরসামিs সাগরঃ, যত জলাশয় আেছ তােদর মেধয্ 
আিম হলাম সমdু। 
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মহষর্ীণাং ভgৃরহং িগরামেsয্কমkরm । যjানাং জপযেjাহিs sাবরাণাং িহমালয়ঃ।।২৫।। 

 যতজন মহিষর্ আেছন তাঁেদর মেধয্ আিম মহিষর্ ভgৃ। িগরাm  aিs eকm  akরm , কথা বলার সময় েয শb হয় তােক বলা 
হয় িগরাm । কথা di রকেমর, eক হে  aনথর্ক কথা আর di হে  aথর্েবাধক কথা। েবিশর ভাগ সময় আমরা aনথর্ক শbi 
u ারণ কির। aথর্পূণর্ শb যখন u ারণ করা হয় তখন তােক িগরাm  বলা হয়। যত aথর্পূণর্ শb আেছ তার মেধয্ আিম হলাম 
eকাkর bhবাচক oকঁার। তার মােন, মুখ িদেয় যত রকেমর aথর্পূণর্ শb u ারণ করা হয় তার মেধয্ ে তম শb হে  o ঁ। 
যjানাং জপযেjাহিs, মহাভারেতর সমেয়i জপযj eেস িগেয়েছ। যত রকেমর যj করা হয় তার মেধয্ আিম হলাম জপযj। 
তাহেল বািক যjgেলা েক? েসgেলাo িতিন, িকnt eখােন তাঁর িবভূিতটা েবিশ। েযমন হিরpসাদ েচৗরািশয়ার বাঁিশর েরকেডর্র uপর 
েলখা থােক েবs aফ্  হিরpসাদ েচৗরািশয়া, eখন হিরpসােদর বািক েরকডর্gেলা িক তাঁর নয়? সবটাi হিরpসাদ েচৗরািশয়া 
বািজেয়েছন িকnt তার মেধয্ েবs কােলকশn gেলা িনেয় eকটা েরকডর্ বাজাের েছেড় েদoয়া হল। জগেত যা িকছু আেছ সবটাi 
ভগবােনর, িকnt েযটা েবs েসgেলার কথা eখােন বলা হে , িবভিূতেযাগ হল েবs aফ্  গড্ । sামী িবেবকানno তাঁর িবভূিত আর 
আিমo তাঁরi িবভূিত, িকnt আমােদর মেধয্ ে  sামী িবেবকানnেক বলেব sামীজী আমার িবভূিত, িকnt তাi বেল আমরা িক 
ভগবােনর িবভিূত নi? আমরাo তাঁর িবভূিত িকnt আমােদর মেধয্ তাঁর িবভূিত কম pকািশত হে , িকnt eখােন ভগবান েসi 
িজিনেষরi বণর্না করেছ েযখােন তাঁর িবভূিত সব েথেক েবিশ pকাশ হে । eখােন বড়টার কথা বেল িদেলন, বড়টােক যখন বেল 
িদেলন তখন েছাটটাo eর মেধয্ চেল eল। েসi রকম বলেছন sাবরাণাং িহমালয়ঃ, েযgেলা sাবর িজিনষ, eক জায়গােত িsর হেয় 
পেড় আেছ, নড়াচড়া কের না, ei sাবর িজিনেষর মেধয্ আিম হলাম িহমালয়। 
 

a tঃ সবর্বkৃাণাং েদবষর্ীণা  নারদঃ। গnবর্াণাং িচtরথঃ িসdানাং কিপেলা মিুনঃ।।২৬।।  

 সমs বৃেkর মেধয্ আিম a tঃ বৃk, তাi বkৃেদর মেধয্ a t aিত পিবt বৃk। েদবিষর্গেণর মেধয্ আিম নারদ, 
গnবর্েদর মেধয্ আিম িচtরথ, গnবর্, যk eরা হে  সব িনm ে ণীর েছাট েছাট েদবতা। যাঁরা িসd তাঁেদর মেধয্ আিম কিপল মিুন। 
িসdরা হে ন ঋিষেদর মতi। িসd শেbর eখােন dেটা aথর্ হেত পাের। eক হে  যাঁরা ঋিষেদর মত সাধনা কের িসিdলাভ 
কেরেছন, িdতীয় হে  যাঁরা জn েথেকi ধমর্ o শাstjানািদেত pিতি ত, eঁেদর মেধয্ আিম হলাম কিপল মুিন। 
 

uৈ ঃ বসম ানাং িবিd মামমেৃতাdবm । ঐরাবতং গেজndাণাং নরাণা  নরািধপm ।।২৭।। 

 a গেণর মেধয্ আিম হলাম ে  a  uৈ ঃ বা। বড় বড় হািতেদর মেধয্ আিম ঐরাবত, ঐরাবত হে  iেndর হািত। 
aমতৃ লােভর জn যখন সমুdেক মnন করা হেয়িছল তখন সমdু েথেক uৈ ঃ বা আর ঐরাবত udুত হেয়িছল। নরাণা  নরািধপm , 
মাnেষর মেধয্ আিম হলাম রাজা। eখনকার িদেন রাজা আর েনi, িকnt বতর্মােন মntী, eমিপ, eমeলe eরাi রাজা, eরা যাi 
কrক না েকন, eেদর মেধয্ ভগবােনর েবিশ িবভূিত। েসiজn েকান রাজা যখন aিতিরk মাtায় েশাষণ িনপীড়ন করেত থােক 
তখন ভগবান েসi রাজার েথেক তাঁর িবভূিত সিরেয় েনন, েসi রাজাo তখন খেস পেড় যায়। েকu যখন রাজার মত kমতা েপেয় 
যায় তখন বুঝেত হেব তার মেধয্ ঈ েরর িবভূিত eেস েগেছ, েসi kমতার aপpেয়াগ কের যখন aতয্াচার aনাচারািদ করেত 
থােক তখন েস ঐ kমতায় থাকেত পােরনা। তখন েস নরািধপ থােক না, আবার নর হেয় যায়। রাজ kমতা মােন ঈ েররi eক 
িবেশষ শিk, যার মেধয্ ঈ েরর ei িবেশষ শিk eেস যায় েসi তখন রাজা হেয় যায়, আর ei kমতার aপবয্বহার করেল 
ভগবান ei kমতাটা িনেয় েনন। সমs pাণীেদর মেধয্ ে  হে  মাnষ, িকnt মাnষ হেয় যিদ ধেমর্ pিতি ত না থােক তাহেল 
ভগবান আবার তােক পশুেযািনেত েফরত পািঠেয় েদেবন। জােনায়ােরর মেধয্ যিদ আবার েয জােনায়ােরর sাভািবক আচরণ না কের 
তখন তােক আবার গাছপালা বািনেয় েদেব। ঈ েরর িবভূিতর জni আজেক আমরা সমs pাণীেদর মেধয্ ে  pাণী মাnষ হেয়িছ, 
মাnেষর মেধয্ ে  হে ন রাজা, রাজােদর মেধয্ ে  হে ন ind। যখন indi েগালমাল করেত শুr কেরিছল তখন তার পতন 
হেয় িগেয়িছল। রাজা যখন েগালমাল করেব তখন তার পতন হেয় মাnষ হেয় যােব, মাnষ েগালমাল করেল পশু হেয় যােব, পশু 
েগালমাল করেল গাছপালা হেয় যােব, গাছপালা হেয় েগালমাল করেল পাথর হেয় হাজার হাজার লk লk বছর পেড় থাকেব। 
েযখােন যা িকছু ভােলা িজিনষ হে  েসটাi ঈ েরর িবভূিত। িবভূিত ঈ েরর কাছ েথেক আসেছ তাi eর aপবয্বহার o aপpেয়াগ 
কখনi করেত েনi।  
 

আয়ধুানামহং বjং েধনূনামিs কামধকু্ । pজন ািs কnপর্ঃ সপর্াণামিs বাsিকঃ।।২৮।। 

 যত ast আেছ তার মেধয্ আিম হলাম বj। গাভীগেণর মেধয্ আিম কামেধn, বলা হয় েয কামেধn বিশ  মিুনর কােছ 
িছল, বিশে র আেগ বলা হয় ei কামেধn sেগর্ িছল। pজন ািs কnপর্ঃ, আমােদর ঐিতেh pজাkেলর সৃি র aেনক ধরেণর পথ 
আেছ। িকছু িকছু িজিনষ িনেজ েথেকi েভে  িগেয় সৃি  হে , িকছু িকছু িজিনেষর সৃি  aেযািনজ, েযমন েdাণাচাযর্েক আজেকর 
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িদেনর িবjােনর ভাষায় বলা েযেত পাের িতিন েটs িটuব েববী। eছাড়া েkািনং পdিতেত সৃি  হয়, ভােলা জােতর েকান ফল 
গােছর ডাল কলম কের আেরকটা গােছর জn েদoয়া যায়। িকnt যত রকম ভােব জn েদoয়া হয় তার মেধয্ আিম কnপর্, 
কামেদব। েয েকান pাণীর stী o পুrেষর মেধয্ কামভাব েথেক েয সৃি  হয় eটাi হে  সৃি র সহজ পথ। ভগবান যখন মন েথেক 
সৃি  করিছেলন তখন সৃি র গিত খুব মnর িছল। ei pিkয়ায় সৃি  আশাnrপ ভােব eেগাি ল না বেল িতিন নারী আর পুrষেক 
আলাদা কের িদেলন। আলাদা কের তােদর মেধয্ কাম ভাব eেন িদেলন, তখন pজাkেলর বৃিd খবু drত গিতেত eিগেয় েগল। 
কারণ কামেদেবর eকটাi কাজ হে  শুধু pজাkেলর বৃিd, কামেদেবর eকটাi ভূিমকা pজনন কাযর্। েসiজn েছেলেমেয়রা িবেয়র 
আেগ েয নানা ধরেণর শারীিরক আনn করেছ ei িজিনেষর anমিত আমােদর শােst eেকবােরi েদoয়া হয় না। কারণ কােমর 
eকমাt uেd  হে  pজাবৃিd করা। pজাবৃিd যিদ uেd  না হয় তাহেল কামেদেবর আ য় েনoয়া কখনi চলেব না। শুধু 
iিndয়sখ চিরতাথর্ করার জn কামেদেবর আ য় েনoয়ােক আমােদর শাst pচN ভােব িনেষধ করেছ। িবেশষ কের সnয্াসী, bhচারী, 
েযাগীরা কখনi কামেদেবর pিত তাকােব না। কামেদবেক বাদ িদেয় an ভােব যিদ pজাবৃিd করা হয় তােত েদােষর িকছু েনi। 
েসiজn েkািনং, েটs িটuব, কলেমর সাহােযয্ েয সৃি  হে  িহndেদর কােছ egেলা েকান সমsাi নয়, ী ানেদর কােছ egেলা 
সমsার কারণ হয়। তেব সব েথেক সহজ o ে  uপায় হে  sামী-stীর েথেক েয pজাkেলর সৃি  হয়। সপর্াণামিs বাsিকঃ, 
সপর্েদর মেধয্ আিম বাsিক। সপর্ হে  eকটা িবেশষ জািত। িকnt কখন eেক জািত rেপo েনoয়া হয় আবার কখন আkিরক সাপ 
aেথর্o েনoয়া হয়।  
 

aনn ািs নাগানাং বrেণা যাদসামহm । িপতণৃামযর্মা চািs যমঃ সংযমতামহm ।।২৯।। 

 নােগেদর মেধয্ আিম হি  aনnনাগ, ei aনnনােগর uপর ভগবান নারায়ণ শয়ন কের থােকন। সপর্, নাগ egেলা সবi 
হে  eকটা জািত, েযমন আমােদর মেধয্ uপািধ হয় িসংহ, হািত, নাগ, েসi রকম egেলাo eেককিট সmpদায়ভkু জািত। বrেণা 
যাদসামহm , যত জেলর েদবতা আেছ তােদর মেধয্ আিম বrণ েদবতা। িপতৃণামযর্মা চািs, িপতৃগণেদর মেধয্ আিম িপতৃরাজ aযর্মা। 
যমঃ সংযমতামহm , যাঁরা যাঁরা শাসন কের থােকন, সব িকছুেক সংযেম রােখন e ঁেদর মেধয্ আিম হি  মতৃযু্রাজ যম। আমােদর সব 
িকছু েছেড় েদেব, পাপ, ধমর্, aধমর্ সবাi েছেড় েদেব িকnt যমরাজ কখনi ছাড়েবন না। যার জn রাবণ যখন যমেলােক িগেয় 
হামলা করেত eেস যমরাজেক পরাs কের িদেয়েছ তখন যমরাজ কালদN তুেল িনেলন, কালদN তুেল েনoয়া মােন রাবণ আর েকান 
ভােবi বাঁচেত পারেব না। eিদেক রাবেণর uপর bhার বর িছল েকান েদবতা রাবণেক হারােত পারেব না, an িদেক যমরাজ যার 
uপর কালদN চালােব েস বাঁচেত পারেব না। তখন bhা eেস যমরােজর কালদNেক আটেক িদেয় বলেলন – েহ যমরাজ, রাবণেক 
আিম বর িদেয় েরেখিছ, তুিম oেক েমেরা না, তা নাহেল আমার বর িমথয্া হেয় যােব। যমরাজ তখন bhােক বলেলন – িঠক আেছ, 
আপনার সmানােথর্ রাবেণর uপর কালদN আিম চালাব না, িকnt oেক বেল িদন eর পর েথেক ei যমেলােক eেস েযন বাঁদরােমা 
না কের। eiটাi বলেছন, শাসন করার সময় যমরােজর সামেন েকu দাঁড়ােত পারেব না। েয যাi বর িদেয় িদক, কালদN যার 
uপর চালােবন েস আর বাঁচেত পারেব না, িকnt সmান রkার জn কখন সখন pেয়াজন হেল eকটা সমাধােনর পথ বার কের েদন। 
 

phাদ ািs ৈদতয্ানাং কালঃ কলয়তামহm । মগৃাণা  মেৃগেndাহহং ৈবনেতয়  পিkণাm ।।৩০।। 

 যত ৈদতয্ আেছ তােদর মেধয্ আিম phাদ, ৈদতয্টাo eকটা জািত িবেশষ। কালঃ কলয়তামহm , গণনাকারীেদর মেধয্ আিম 
কাল। যত পশু আেছ তােদর মেধয্ আিম িসংহ, পািখেদর মেধয্ আিম িবনতাপুt গrড়, িযিন হে ন ভগবান িব ুর বাহন। 
 

পবনঃ পবতামিs রামঃ শstভতৃামহm । ঝষাণাং মকর ািs েsাতসামিs জাhবী।।৩১।। 

 পিবt করার যত রকম িজিনষ আেছ তােদর মেধয্ আিম হি  বায়।ু বায়ুi হে  ে  পিবtকারী, জলেকo পিবt কের 
বাতাস। বলা হেয় থােক েয নদী pবহমান থােক েসi নদীর জল পিবt হয়, বাতােসর জni জেলর pবহমানতা, জেলর েয গিত 
েসটা বাতােসর জni হে । জামা কাপেড় যখন েসাঁদা গn হয় তখন তােক বাiের বাতােসর মেধয্ ঝুিলেয় েরেখ েদoয়া হয় যােত 
তার sাঁতsাঁেত ভাবটা েকেট যায়। aেনকkণ বd ঘেরর মেধয্ কাজকমর্ করার পর বাiের বাতােসর মেধয্ ঘুের eেল মনটা আবার 
সেতজ হেয় যায়। রামঃ শstভৃতামহm , যাঁরা শst চালনাকারী তাঁেদর মেধয্ আিম দাশরিথ পুt ীরামচnd। ঝষাণাং মকর ািs, 
জলচরেদর মেধয্ আিম মকর, মকর হে  kিমর। েsাতসামিs জাhবী, pবািহত জলধারার মেধয্ আিম জাhবী, মােন গ া। 
 

সগর্াণামািদরn  মধয্ৈ বাহমজুর্ন। aধয্াtিবদয্া িবদয্ানাং বাদঃ pবদতামহm ।।৩২।।  

 সগর্ মােন সিৃ , যা িকছু সৃি  হেয়েছ তার আিদ an o মধয্ ei িতনেটi আিম। আেগর kিড় নং ে ােক বেলিছেলন 
ভগবান যত জীব o মাnষ তার uৎপিt, িsিত o pলেয়র sান, eখােন eেস বলেছন সগর্াণামািদরn , সমs সৃি র আিমi সব িকছু। 
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aধয্াtিবদয্া িবদয্ানাং, যত িবদয্া আেছ তার মেধয্ আিম aধয্াt িবদয্া eবং বাদঃ pবদতামহm , pবদতােমর aথর্ হে  কেয়কজন 
িমেল যখন েকান আেলাচনা হয়। যত রকেমর বাকয্ালাপ হয় তার মেধয্ আিম হি  বাদ। বাকয্ালাপ চার রকেমর হয়, pথম হে  
বাদ, বাদ হে  আিম eকটা িজিনষ জানেত চাiিছ, েযমন gr আমােক িকছু বলেছন তখন আমার মেন িকছু p  জাগল, তখন 
আিম িজেjস করিছ, আমরা eখন েয গীতার তtt িনেয় আেলাচনা করিছ egেলা হে  বাদ। িdতীয় হে  জl, জl হে  আিম 
আমার কথা বেল যাব তিুম েতামার কথা বেল যােব, আিম আমার জায়গা েথেক সরব না, তিুমo েতামার জায়গা ছাড়েব না, 
েলাকসভা বা িবধানসভােত িবেরাধী পk আর সরকার পেkর মেধয্ েয ভােব আেলাচনা হয় তােক আমরা েবিশর ভাগ সময়i ei 
জli বলেত পাির। তৃতীয় হে  িবতNা, িবতNােত আমারo িকছু বলার েনi, েতামারo িকছু বলার েনi, আিম যা বলব তােত 
আিম আপনার মতেক uিড়েয় েদব, আবার আপিন যা বলেবন তােত আমার মতটােক uিড়েয় েদেবন। আমােদর কাrরi েকান িনজs 
বkবয্i েনi aপর পk যা বলেব েসটােক uিড়েয় েদoয়া ছাড়া আর েকান কাজ েনi। চতুথর্ আেরকিট হয় যােক বলা হয় 
েকালাহল, িকছুi েনi eকসােথ সবাi েচচঁােমিচ কের মরেছ, েকu কাrর কথা শুনেতo পায়না, dজেনi eক তরফা eকসােথ 
বক্ বক্  কেরi যােব।  
 

akরাণামকােরাহিs dndঃ সামািসকs চ। aহেমবাkয়ঃ কােলা ধাতাহহং িব েতামখুঃ।।৩৩।। 

 সব akেরর মেধয্ আিম aকার, dndঃ সামািসকs চ, সব কয়িট সমােসর মেধয্ আিম dnd সমাস। aহেমবাkয়ঃ কােলা, 
aিবনাশী কাল আিম, ধাতাহহং, আিম হি  িবধাতা, সবর্কমর্ফেলর িবধান কতর্া। িব েতামুখঃ, সবর্েতামুেখ পরেম র, eর আেগ নবম 
aধয্ােয় পেনেরা নং ে ােক ভগবান বেলিছেলন eকেtন পৃথকেtন বhধা িব েতামুখm , েসখােন বলা হেয়িছল েকu আমােক িব মিুতর্ 
পরেম র rেপ আরাধনা কেরন। 
 

মতৃযু্ঃ সবর্হর াহমুdব  ভিব তাm । কীিতর্ঃ ীবর্াক্ চ নারীণাং sিৃতেমর্ধা ধিৃতঃ kমা।।৩৪।। 

 ডাকাত eেস েযমন সব িকছু হরণ কের েনয়, েতমিন মৃতুয্ যখন যার কােছ আেস তার সব িকছুেক হরণ কের েনয়। মৃতযু্র 
আেরকিট নাম সবর্াnক, যার aথর্ হে  েস সব িকছুর an কের েদয়, আিমi েসi pাণহননকাির মৃতুয্। udব  ভিব তাm , ভিব েত 
মাnেষর েয uৎকষর্তা হয়, ভিব েত জগেতর েয কলয্ান হেব aভুয্দয় হেব তার কারণ আিম। eকিদেক আিম েযমন মৃতুয্ rেপ সব 
িকছু নাশ কের িদi আবার ভিব েত ভােলা েযটা হেব েসটাo আিমi িদi। কীিতর্ঃ ীবর্াক্  চ নারীণাং sৃিতেমর্ধা ধৃিতঃ kমা, েবেদ 
ধমর্ েদবতার uেlখ আেছ, ei ধেমর্র সাতজন পtী eনােদর নাম হে  কীিতর্, ী, বাক, sৃিত, েমধা, ধৃিত o kমা। ei সাতিট 
হল নারীর সাতিট gণ। বলা হয় কাrর পtীর মেধয্ ei সাতিট gেণর মেধয্ eকিট gণ যিদ থােক তাহেল েসi পিত ধn হেয় 
যােব। নারীেদর মেধয্ ei সাতিট gণ আিম।  
 

বহৃৎসাম তথা সাmাং গায়tী ছnসামহm । মাসানাং মাগর্শীেষর্াহহমতৃনূাং ksমাকরঃ।।৩৫।। 

 বৃহৎ-সাম eকিট যেjর নাম, সামসমূেহর মেধয্ আিম েমাkpিতপাদক বৃহৎ-সাম। মাসানাং মাগর্শীেষর্াহm , বােরািট মােসর 
মেধয্ আিম হলাম agহায়ণ, বষর্ার পর আর শীেতর আেগর সময়টা হে  সব েথেক uৎকৃ  কাল। agহায়ণ মােস aেনক রকেমর 
ভােলা কাজ হয়, িববাহ, uপনয়ন, নবাn। ঋতুনাং ksমাকরঃ, ছয়িট ঋতরু মেধয্ আিম বসn ঋতু। 
 

dয্তং ছলয়তামিs েতজেsজিsনামহm । জেয়াহিs বয্বসােয়াহিs সttং সttবতামহm ।।৩৬।। 

  dয্তং ছলয়তামিs, ছলনাকািরেদর মেধয্ আিম হলাম জুয়া েখলা। েতজেsজিsনামহm , েতজিsেদর মেধয্ েয েতজ েসটা 
আিম। জেয়াহিs বয্বসােয়াহিs, িবজিয়েদর মেধয্ েয িবজয় হয় েসi জয়টা আিম, আর uদয্মকারীেদর যারা দৃঢ় িন য় কের িকছু 
কের তােদর েসi দৃঢ়তা, aধয্াবসায়টা আিম। সttং সttবতামহm , যাঁরা সািttক পুrষ তাঁেদর মেধয্ েয সttgণ েসটা আমার েথেকi 
হেয়েছ, মােন সttgণটা আমারi।  
 

বৃ ীনাং বাsেদেবাহিs পাNবানাং ধন য়ঃ। মনুীনামপয্হং বয্াসঃ কবীনামশূনা কিবঃ।।৩৭।। 

 বৃ ী বংেশ আিম বাsেদব rেপ, বাsেদব ীকৃে র নাম। eেত বলেত চাiেছন বৃ ীেদর মেধয্ ীকৃে র েভতর ঈ েরর 
িবভূিত সব েথেক েবিশ। পাNবানাং ধন য়ঃ, পাNবেদর মেধয্ আিম aজুর্ন। বৃ ী বংেশর মেধয্ আিম ে  আর পাNবেদর বংেশ তুিম 
ে , আিম আর তুিম eখন ei আেলাচনা করিছ। aথচ ীকৃ  িনেজ ভগবান, তাi ীকৃ  িকnt ভগবান নন, িযিন ভগবান িতিন 
ীকৃ  হেয় eেসেছন। িযিন ভগবান তাঁর িবভূিত বৃ ী বংেশ সবেচেয় েবিশ pকাশ পাে  ীকৃ  মােন বাsেদেবর মেধয্। eখন যিদ 

বৃ ী বংশেক সিরেয় িদেয় বলা হয়, তখন ভারেতর ঐ a েল কার মেধয্ ভগবােনর িবভূিত সেবেচেয় েবিশ িছল? তখনo ei 
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utরi হেব ীকৃে র মেধয্। ঐ a লেক সিরেয় যিদ বলা হয়, পুেরা ভারতবেষর্ েসi সময় ঈ েরর িবভূিত সবেচেয় েবিশ কার 
মেধয্ pকািশত িছল? ীকৃে র মেধয্। d হাজােরর সমেয় কার মেধয্ ঈ েরর িবভূিত সবেচেয় েবিশ িছল? ীকৃে র মেধয্। আমােদর 
ei সীিমত বুিd িদেয় ঈ েরর বয্াপাের কতটুki বা কlনা করেত পাির। ঈ েরর িবভূিতর যখন pকাশ েকাথাo হয় তখন তাঁেক 
িনেয়i আমরা ঈ েরর কlনা করা aেনক সহজ হয়, eখন যখন বলা হল বৃ ীেদর েভতর কার মেধয্ সব েথেক েবিশ িবভূিত? 
আমার মেধয্। ei যুd েkেt যত বীর েযাdারা আেছন তােদর মেধয্ কার েভতর? আমার মেধয্। আ া সারা ভারেত কার মেধয্? 
আমার মেধয্। আগামী d হাজার বছের কার মেধয্? আমার মেধয্। eiজn ীকৃে র মেধয্ ঈ েরর বয্াপাের সবেচেয় েবিশ u  
কlনা করেত পাির। মিুননামপয্হং বয্াসঃ, মিুনেদর মেধয্ আিম েবদবয্াস, কবীনামূশনা কিবঃ, কিবেদর মেধয্ আিম কিব uশনা, 
uশনা হেল ৈদতয্েদর gr শুkাচাযর্। কিব বলেত সংsৃেত িtকালদিশর্েদর েবাঝায়, কিবতা রচনাকাির কিবেক েবাঝাে  না।  
 
  দেNা দময়তামিs নীিতরিs িজগীষতাm । েমৗনং ৈচবািs ghানাং jানং jানবতামহm ।।৩৮।। 

 শাসকগণরা েয শািs pদান কেরন তার মেধয্ দমন, দিমেয় েদoয়ার kমতাটা আিম। েযখােন aবাধয্ pজােদর ঠাNা 
করবার জn েদাদর্N pতাপশালী কাuেক িদেয় েয তােদর দমন করা হয় েসটা ভগবান। নীিতরিs িজগীষতাm , যারা িবজয় চাiেছ 
তারা েয নীিতর মাধয্েম জয় লাভ করেছ েসi নীিতটা আিম। নীিত ছাড়া জেয়র েকান দাম েনi, dনর্ীিত aবলmন কের, aধমর্ ভােব 
েকান িকছু জয় করােত েকান ভােলা িকছু হয় না। েমৗনং ৈচবািs ghানাং, েগাপনীয় িবষয় সমূেহর মেধয্ আিম হলাম েমৗন। যত বড় 
pশাসক বা রাজনীিতিবদ েহান না েকন তার েTড িসেkট কাrর না কাrর সােথ েশয়ার করেতi হয়, হয় তার বuেয়র সােথ না হয় 
খুব িনভর্রশীল কাrর সােথ িকnt eটাi আবার েকান না েকান ভােব েবিরেয় িগেয় জানাজািন হেয় যায়। িকnt যারা পাkা ধুরnর 
রাজনীিতিবদ বা pশাসক তােদর েপট িচেড় িদেলo মুখ েথেক েকান কথা েবেরােব না, েযটা চাণেকয্র eকটা বড় নীিত, আসল কথা 
কখনi মুখ েথেক েবেরােব না। েpিসেডন্ট rজেভl িঠক ei রকম িছেলন। jানং jানবতামহm , যাঁরা jানবান পুrষ তাঁেদর মেধয্ 
েয jান েসটা আিম। eত িবভূিতর কথা বলার পর ভগবান aজুর্নেক বলেছন – 
 

য ািপ সবর্ভতূানাং বীজং তদহমজুর্ন। ন তদিs িবনা যৎ sাnয়া ভতূং চরাচরm ।।৩৯।। 

 সবর্ ভূেতর uৎপিtর কারণ েয বীজ েসটা আিম। ei জগেত sাবর বা জ ম যা িকছু আেছ তার মেধয্ eমন েকান িকছু 
েনi েয েযটা আিম ছাড়া, আিম যিদ না থািক তাহেল েসটা সtািবহীন হেয় যােব। আমার জni সব িকছু সtাবান হেত পারেছ। িক 
রকম সtািবহীন হেয় যােব? আকাশksমবৎ, আকােশ ফুল হেয়েছ, ফুলটা িক রকম? ঈ রিবহীন। ঈ রিবহীন হoয়ার জn আকােশর 
ফুেলর েকান সtা েনi। যারi সtা আেছ, আিম েসটা। 
 

নােnাহিs মম িদবয্ানাং িবভতূীনাং পরnপ। eষ তেূdশতঃ েpােkা িবভেূতিবর্sেরা ময়া।।৪০।। 

 আমার িবভিূতর an েনi। েহ aজুর্ন, তিুম মেন কেরা না েয েতামােক যা যা িবভূিতর কথা বললাম eiটুkেতi আমার সব 
িবভূিতর কথা বলা েশষ হেয় েগল। আমার িবভিূতর কথাgেলা আিম খুব সংেkেপ েতামােক বললাম eর েবিশ বলার সময় েকাথায় 
আর। তেব তুিম েজেন রােখা – 
 

যদ্ যদ্ িবভিূতমৎ সttং ীমদিূজর্তেমব বা। তtেদবাগ  tং মম েতেজাহংশসmবm ।।৪১।। 

 eখােন ীকৃ  িতনিট শb u ারণ করেছন িবভূিতমৎ, মােন ঐ যর্যুk, িবেশষ শিk আেছ, ীমদ্ , মােন সমৃিdমান, 
লkীযুk, েয েকান ধরেণর ঐ যর্ আেছ, েযমন কাrর pচুর ধনসmদ আেছ, কাrর মেধয্ িবদয্ার ঐ যর্ আেছ, কাrর মেধয্ ভিkর 
ঐ যর্ আেছ, কাrর মেধয্ jােনর ঐ যর্ আেছ আর uিজর্তm , মােন বলশালী বা uৎসাহসmn, েস যখন তকর্ করেত দNয়মান হয় 
তখন সবাi েকঁেচা হেয় যায়, শচীন েতNলুকার যখন বয্াট করেত নােম তখন রােনর ফলুঝিুড়, েবালাররা সবাi তটs হেয় যায়, 
eটাo ঈ েরর শিk, আবার oরi বnু িবেনাদ কাmিল কত ভােলা িkেকটার িছল িকnt শচীেনর মত ধের রাখেত পারল না, তার 
মােন oর মেধয্ ঈ েরর েসi শিkটা েনi। েযখােন েযখােন যার মেধয্ ei িতনেট িজিনষ, ঐ যর্যুk, িবেশষ শিk আর সমিৃdমান 
েদখেব তুিম বুেঝ নাo েয, মম েতেজাহংশসmবm , আমার েতেজর eকটু সামাn aংশেতi eেদর ei রকম হেয় েগেছ। 
 

aথবা বhৈনেতন িকং jােতন তবাজুর্ন। িব ভয্াহিমদং কৃৎsেমকাংেশন িsেতা জগৎ।।৪২।। 

 েহ aজুর্ন, আর েবিশ কথা েতামােক িক বলব, eকটা কথা েতামােক সংেkেপ বেল িদি , আমার িবভূিতর eত কথা েজেন 
েতামার িক হেব! আম েখেত eেসছ আম েখেয় যাo, আেমর কটা ডাল, কটা পাতা েজেন িক লাভ েতামার। শুধু েজেন নাo, 
eকাংেশন িsেতা জগৎ, ei েয পুেরা িব bhাN যা েদখছ, েতামার iিndয়gােhর মেধয্ যতটা জগৎেক তুিম েদখেত পাে া, আমার 
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eকটা খুব েছাT eকটা aংেশ ei পুেরা িব bhাN aবsান করেছ। পুrষসূkেমo িঠক ei ভাবটা আমরা পাi – পােদাহs িব া 
ভূতািন িtপাদsামৃতং িদিব, কালtয়বতর্ী সমs জীব পুrেষর মাt eকপােদ aবিsত, তাঁর aবিশ  িtপাদ aিবনািশrেপ o spকাশ 
srেপ aবিsত আেছ। 
 
 িবভিূতেযাগ হে  ঈ েরর gণিচnন, েযখােন েকান িকছু িবভিূত, ঐ েযর্র pকাশ েদখিছ তখন ঈ েররi ei শিk ei 
ঐ যর্ েদখিছ ei ভােব িচnন করেত হয়। তখন িক হয়, জাগিতক িজিনষটাi চেল যােব ঈ েরর িদেক, সােথ সােথ মনটাo u  
aবsায় চেল যায়। 
 
 
 
 

o ঁতৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 
ীকৃ াজুর্নসংবােদ িবভিূতেযােগা নাম দশেমাহধয্ায়ঃ।। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



257 

 

Gita-2010/RKMVU/Indian Spiritual Heritage 

 

১৯েশ েসেpmর ২০১০ 

eকাদশ aধয্ায় 

িব rপদশর্নেযাগ 
 
 যারা সাধারণ ভk তােদর জn গীতার দশম আর eকাদশ aধয্ায় aতয্n grtপূণর্। গীতার বািক aধয্ায়gেলার দশর্ন o 
তtt eত গভীর েয সাধারেণর পেk েবাঝা বা ধারণা করা খুবi কিঠন। আমােদর বুিd aিত সাধারণ, ei বুিd িদেয় ঈ রীয় তtt, 
জীব, জগৎ আর ঈ েরর মেধয্কার সmেn েয তttেক গীতার িdতীয় aধয্ায় েথেক নবম aধয্ােয় বলা হেয়েছ, িবেশষ কের িdতীয় 
aধয্ােয় িsতpেjর লkণ সmেn যা বলা হেয়েছ তােক ধারণা করা সিতয্ সিতয্i aসmব। িকnt ei দশম o eকাদশ aধয্ায়েকi 
সাধারণ মাnষ িঠক িঠক বুঝেত পাের। েকu যিদ ঈ েরর pিত ভিkর anশীলন করেত চায় তাহেল ei dেটা aধয্ায়েক খুব ভােলা 
কের dা, ভিk o িন া সহকাের pেতয্ক িদন আবৃিt করা uিচৎ। ভগবােনর stিত যিদ করেত হয় তাহেল যােদর pচরু সময় আেছ 
তেব ei dিট aধয্ায়েক িনতয্ sােনর পর পাঠ কের েগেল ধীের ধীের ঈ েরর pিত ভিk গভীর হয়। ei dেটা aধয্ােয় তtt কথাo 
আেছ আর ভিkর কথােতা আেছi। দশম আর eকাদশ aধয্ােয়র মত eত ভিk ভােবর সমােবশ আর েকান aধয্ােয়i েনi। ভিk 
ছাড়াo ঈ েরর gণ িচnন আর rপ িচnন ei dেটাo ei aধয্ায় dিটেত snর ভােব psুিটত করা হেয়েছ। তাi ধয্ােনর জno 
ei aধয্ায় dেটা খুবi সহায়ক। েরাজ পাঠ করেত করেত ধীের ধীের েদখা যােব ঠাkেরর aেশষ কৃপায় দশম o eকাদশ aধয্ােয়র 
বkবয্ s  হেয় যােব। আর ei dেটা aধয্ায় যিদ s  হেয় যায় তাহেল ভগবােনর েয সাকার rপ েসটা আমােদর anঃচkরু 
সামেন s  হেয় যােব। aবতার িবেশষ িযিন তাঁর িনরেপk সািবর্ক gণ, তtt o rেপর িমলন ঘটান হেয়েছ, তাi eর gণ, rপ o 
তেttর বণর্নােক েযমন আমরা ীরামচেndর uপের আেরাপ করেত পাির, েতমিন ীকৃ , ীরামকৃ  েয েকান aবতােরর uপরi 
আেরাপ করেত পাির।  
 
 দশম aধয্ােয়র েশষ ে ােক ভগবান eকটা খুব মারাtক gh কথা বেল িদেলন, েসটা হল িব ভয্াহিমদং কৃৎsেমকাংেশন 
িsেতা জগৎ, েহ aজুর্ন, আমার eকটা েছাT aংেশ ei জগৎ aবিsত। ei eকাংেশন, ভগবােনর েছাT eকটা aংেশ সারা জগৎ 
িকভােব aবsান করেছ, ei তেttর িবsার আমরা eকাদশ aধয্ােয় eেস পাি । যারা কৃ  ভk তারা ei ে াকটােক খুব বয্বহার 
কের, eকাংেশন িsেতা জগৎ, ei eকিট তttেক িভিt কের ৈব বরা বেল কৃ st ভগবান sয়ং। eকাংেশন িsেতা জগৎ ei তttটা 
িক আর িকভােব তttটা pিত া পাে , ei ভাবটােক eকাদশ aধয্ােয় ভগবান sি করণ কের িদে ন। ei dেটা aধয্ােয়র আেগ 
পযর্n ভগবান ীকৃ  aজুর্নেক েযন আচােযর্র মত uপেদশ িদেয় যাে ন। িdতীয় aধয্ায় েথেক শুr কের a ম aধয্ায় পযর্n ীকৃ  
যা যা বেলেছন েসgেলা েয েকান আচাযর্i বেল িদেত পােরন, িকnt নবম aধয্ায় আসেতi ভগবান শুr করেলন আর দশম aধয্ােয় 
eেস আচাযর্ ভাব uেড় েগেছ eখােন eেস পুেরা ভগবান িনেজi তাঁর েখালস েছেড় েবিরেয় eেসেছন। দশম aধয্ােয় ভগবােনর েয 
িবভূিত o rেপর কথা বলেত শুr কেরিছেলন eকাদশ aধয্ােয় eেস িতিন েসটা aজুর্েনর সামেন দাঁড় কিরেয় েদিখেয় িদেলন। 
eকাদশ aধয্ােয় eেস ভগবান েযন বলেত চাiেছন েতামােক আমার আর শিkর কথা িক বলব, ei েদেখ নাo আমার শিk েকমন 
হেত পাের। পাড়ার মsানরা েযমন বেল েতােক আমার kমতার কথা িক বলব ei েন আমার হােতর dেটা থাpড় েখেলi বুঝেত 
পারিব, বেলi গােল dেটা চড় কিষেয় িদল। ভগবানo eতkণ বেল েগেছন আিম ei, আিম েসi। তারপর বলেলন, আর েতােক 
কত বলব ei দয্াখ্  আমার rপ। pথম ে ােক aজুর্ন ভগবান ীকৃ েক বলেছন –  
 

aজুর্ন uবাচ 
মদngহায় পরমং ghমধয্াtসংিjতm । যৎ tেয়াkং বচেsন েমােহাহয়ং িবগেতা মম।।১।। 

 aজুর্ন বলেছন, আপিন আমার uপর কৃপা কের eতkণ aধয্ােtর আtা o aনাtার িবচার কের সব aিত gh কথা 
েশানােলন। ei সব েশানার পর েমাহহয়ং িবগেতা মম, আমার েমাহ েকেট েগেছ। আিম eখন বুঝেত পারিছ আমার eখন িক 
কতর্বয্, আিম েক, আপিন েক। eকটা মাnষেক যখন শােstর aেনক িকছু েবাঝান হয় তখন pথম pথম সব িজিনষ বুঝেত বা ধারণা 
করেত পােরনা, িকnt eকটা sের িগেয় েযটা eতkণ বুঝেত পারিছল না, হঠাৎ েসi না েবাঝা িজিনষটােক বুেঝ েফেল। েসi 
তttটােক শুধু েয বুেঝ েফেল তা নয়, eতkণ ধের েযটা শুেন আসিছল েসটাi িকnt তার েভতের কাজ করেত শুr কের েদয়। িকnt 
েশেষ িগেয় eমন িকছু eকটা ধাkা লােগ, েসটা খুব সাধারণ ধাkাo হেত পাের আবার বড় ধাkাo হেত পাের, তােতi সব িকছু 
পির ার হেয় যায়। আমােদর মেন হেত পাের ভগবান eতkণ eত তtt কথা বেল আসিছেলন আর ei aিত সাধারণ eকটা কথা 
বলেতi সব বুেঝ েফলল! আসেল িকnt তা হয় না, pথম েথেকi ধাkা েমের েমের তােক আেগ েথেকi আলগা কের েদoয়া হি ল, 
যখন eকটু বািক থাকেছ তখন সামাn eকটা েছাT ধাkােতi সব খেস পেড় েগল। eরপর েথেক aজুর্ন িকnt েকাথাo সেnহ বয্k 
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করেছন না, eরপর েয েয p  করেবন েসটা sি করেণর জn, eখন আর সেnহাtক িকছু েনi। দশম aধয্ােয় ভগবান েশেষ েয 
কথািট বেলিছেলন, eকাংেশন িsেতা জগৎ, েসi pস  েটেন aজুর্ন বলেছন –  
 

ভবাপয্েয়ৗ িহ ভতূানাং rেতৗ িবsরেশা ময়া। ttঃ কমলপtাk মাহাtয্মিপ চাবয্য়m ।।২।। 

 ভব-aপয্েয়ৗ, uৎপিt আর িবনাশ, eকটা িজিনষ হoয়া আর নাশ হoয়া, জীেবর ei dেটার কথা আপিন িবsািরত ভােব 
পির ার কেরi আমােক বলেলন। েহ পdপলাশেলাচেন, আপনার েয aবয্য় srপ েসটােকo আপিন s  কের বেল িদেয়েছন। 
দশম aধয্ােয় ভগবান জীেবর uৎপিt o িবনাশ, জগেতর uৎপিt আর িবনাশ আর তার মেধয্ ভগবােনর aবয্য় aিবনাশী তtt ei 
সব িকছুরi আেলাচনা হেয়েছ, েসiটাi aজুর্ন বলেছন। 
 

eমেমতদ্ যথাt tমাtানং পরেম র। d িুম ািম েত rপৈম রং পrুেষাtম।।৩।। 

 জীব o জগেতর সৃি  আর লেয়র মূেল হে ন আপিন, িকnt eটা হল তttগত িদক। সpম aধয্ায় েথেক দশম aধয্ােয়র 
aেনক জায়গায় আপিন িনেজর তেttর কথা বেল েগেছন। sয়ং আপনার ীমুখ েথেক আপনারi তেttর কথা শুেন আিম খুবi তৃিp 
েপেয়িছ, আর িকছু েয বুিঝিন তা নয়, সবi বুেঝিছ। তেব িক, d িুম ািম েত rপৈম রং পুrেষাtম, আপিন েয সব িকছুর মেহ র, 
আপিনi সব িকছুেক জn িদে ন, িনয়ntণ করেছন আবার সংহার কের িনেজর মেধয্ েটেন িনে ন, আপনার eসব তtt সবi েমেন 
িনেত পারিছ, িকnt আমার eকাni iে  েয আপনার ei িবশাল কমর্কাNটােক eকটু চাkুস কির। জামেসদপুের টাটার sীল 
কারখানা পিরদশর্ন করেত েগিছ, েসখানকার কতর্ারা aিফেসর eিস ঘের চা sয্াকs  েখেত েখেত বুিঝেয় িদেলন eখােন িক িক িজিনষ 
ৈতরী হয় আর িকভােব ৈতরী হে । সব েশানার পর আিম বললাম যিদ আপনারা eকটু কারখানাটা ঘুিরেয় েদিখেয় েদন িকভােব ei 
কাজgেলা আপনারা করেছন। তখন কতর্াবয্িkরা আমােক কারখানার সব েমিশন gেলা ঘুিরেয় েদিখেয় িদল। aজুর্নo ভগবানেক 
বলেছন – আপনার ei ঐ রীয় rপটা িক রকম সবi েতা বণ করলাম, িকnt েসটােক eকটু চাkসু করেত চাi। িকnt চাiেলi 
েতা আপিন সবাiেক আপনার ঐ রীয় rপ েদিখেয় েদেবন তা েতা নয়, যার uপর আপনার কপৃা হেব, ঐ রীয় rপেক েদখার মত 
যার kমতা o েযাগয্তা আেছ তােকi েতা আপিন েদখােবন। তাi aজুর্ন বলেছন – 
 

মnেস যিদ ত কয্ং ময়া d িুমিত pেভা। েযােগ র তেতা েম tং দশর্য়াtানমবয্য়m ।।৪।। 

 যিদ আপিন মেন কের ei aজুর্নেক আপনার aিবনাশী srপ, আপনার ei aবয্য় rপ েদখােনা েযেত পাের, eেক 
েদখােনা সmব, কারণ যা আপনার কাছ েথেক শুেনিছ তােত মেন হে , েয েযাগয্তা aজর্ন কেরিন তােক আপনার ei aবয্য় rপেক 
েদখােনা েযেত পােরনা। দশম aধয্ােয় aজুর্ন বেলিছেলন – আhsব্ামৃষয়ঃ সেবর্ েদবিষর্নর্ারদsথা। aিসেতা েদবেলা বয্াসঃ sয়ৈ ব 
bবীিষ েম।। মহিষর্রা যারা আেছন, েদবিষর্রা সবাi eকi কথা বেলেছন। ন িহ েত ভগবn  বয্িkং িবdেদর্বা ন দানবাঃ, মাnষ েতা 
দেূরর কথা েদবতা, দানব যারা তারাo আপনার ei aবয্য় rপেক জানেত পােরনা। asর, দানব বলেত আমরা েয বােজ িজিনষ 
বেল মেন কির তা নয়, ৈদতয্, দানব eরা সব জািত। eরা মাnেষর েথেকo u ঁচু sের aবsান করেছ, phাদ ািs ৈদতয্ানাং, 
ৈদতয্েদর মেধয্ আিম phাদ। যিদo ৈদতয্ দানবেদর েথেক মাnষ শিk o anাn aেনক িকছুর েথেক নীেচ িকnt eরা ভগবান মােন 
না। েদবতা আর ৈদতয্ দানবেদর মেধয্ খুব েবিশ পাথর্কয্ না থাকেলo েদবতারা সবাi ভগবানেক মােন eটাi সব েথেক বড় 
পাথর্কয্।  তেব eখনেতা িবে র জনসংখয্া হে  ছশ েকািট, িকnt কজন আর ভগবানেক িঠক িঠক মানেছ। িকnt পা াতয্ জািতর 
তেুখাড় বুিd, ৈদতয্ দানবরাo তেুখাড় বুিd ধের। তুেখাড় বুিd থাকেলi েয আপনােক জানেত পারেব তা নয়, মাnষ, েদবতা, ৈদতয্, 
দানব eরা েকui আপনােক জানেত পােরনা। যখন েকui জানেত পােরনা, মহিষর্রা, ঋিষরাo েযখােন আপনােক জানেত পারেছ না 
েসখােন আিম েকান ছাড়। িকnt মnেস যিদ ত কয্ং, আপিন যিদ মেন কেরন আমােক আপনার aবয্য় rপ েদখােনা েযেত পাের, 
আমােক েযাগয্ মেন কেরন তাহেল আপনার েয aবয্য় rপ, aিবনাশী rপ, দশর্য়াtানমবয্য়m  আপনার জগদাtrপটা েদখান। aজুর্ন 
যখন খুব dা সহকাের stিত কের ভগবােনর aিবনাশী rপ েদখার জn pাথর্না করেছন, তখন ভগবান বলেছন – 
 

ীভগবাnবাচ 
প  েম পাথর্ rপািণ শতেশাহথ সহsশঃ। নানািবধািন িদবয্ািন নানাবণর্াকতৃীিন চ।।৫।। 

 ভগবান হে ন ভkবৎসল, ভেkর uপর তাঁর aেহতকু কপৃা। যখন িগিরশ েঘাষ ঠাkরেক eকিদন েনশার েঘাের খুব 
গালমn কেরেছন, তখন সবাi ভাবেছন ঠাkর eবার িগিরশেক িনেয় িক করেবন। ঠাkর িকnt িগিরশ েঘাষেক kমা কের িদেয় তাঁর 
বািড়েত িগেয় েদখা করেত িনেজi সশরীেরর হািজর হেয় েগেলন। ঠাkরেক েদেখi িগিরশ েঘােষর d েচাখ েবেয় aিবরত ধারায় 
জলধারা েনেম eেস তাঁর বkেক িসk কের িদেয়েছ। knন রত আেবগ জিড়ত কেন্ঠ িগিরশ ঠাkরেক বলেছন – pভু, আপিন যিদ 
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আমার গালাগােল েরেগ িগেয় আমােক তয্াগ কের িদেতন তাহেল আিম মেন করতুম আপিন eকজন সাধারণ সাধু মহাtা, িকnt eর 
পেরo আপিন েয আমার সব গালাগাল হজম কের আমােক kমা কের িদেয়েছন, e িজিনষ ভগবান ছাড়া আর েকui করেত পাের 
না। আজ আিম বুেঝ েগিছ আপিনi েসi ভগবান ei নরrপ ধারণ কের জীেবর পিরtােণর জn aবতীণর্ হেয়েছন। ভগবােনর 
ৈবিশ য্i হে  িতিন সব সময় ভkবৎসল। ঠাkর বলেছন – ভগবান হে ন সহজ। সহজ মােন, বা ারা েযমন সহজ সরল হয়। 
বা ােদর েকান িকছুেত আঁট েনi, সবাiেকi জিড়েয় েনয়। জিড়েয় েনoয়ার মেধয্o আঁট থাকেব না, েযটা ekিুণ ধরল, িকছুkণ 
পেরi dm  কের েসটােক তৎkণাৎ েছেড়o েদেব, িকnt ভােলাবাসাটা তার কখনi চেল যায় না। কথামেৃত বা ার ei sভােবর খুব 
snর বণর্না আেছ, পায়খানা কের েশৗচ কের িনেজi সবাiেক েদিখেয় েবড়ােব, েদখেতা আমার পির ার হেয়েছ িকনা। ei িকছু 
eকটা হল তােতi বnুেদর সে  আিড় কের েদেব, আবার িকছুkণ পের গলা জিড়েয় eকসােথ ঘরুেব। িকnt বয়s েলাকেক eকটা 
িকছু খারাপ কথা বেল িদেল েস আর তােক ছাড়েব না। বা ােদর েযমন েকান িকছুেতi আঁট থােক না েতমিন বুেড়ােদর সব 
িকছুেতi আঁট। ঠাkর বলেছন সরল না হেল, সহজ না হেল ঈ রেক পাoয়া যায় না, সহজ হoয়া, সরল হoয়া eiটাi, েকান 
িকছুেত আঁট থাকেব না। েয সহজ সরল হয় তার েকান িকছুেতi, সttgণ, রেজাgণ, তেমাgন েকান gেণi আঁট থাকেব না, eকমাt 
শুd িনঃsাথর্ ভােলাবাসাটা থাকেব। ভগবান হে ন িtgণাতীত, সtt, রেজা o তেমা েকান gেণর আঁট েনi। ীকৃে র aবতাের 
aজুর্েনর pিত ভগবােনর িবেশষ ভােলাবাসা, েযমন ীরামকৃ  aবতাের নেরেনর pিত ভগবােনর িবেশষ ভােলাবাসা। 
 
 দশম aধয্ােয় eকিট ে ােক আেগi aজুর্ন বলিছেলন েয আপনােক েদবতারা, ঋিষরা, ৈদতয্, দানব, মাnষ েকui জানেত 
পােরনা, তারপেরi eখােন কৃতা লী হেয় ভগবানেক বলেছন মnেস যিদ ত কয্ং ময়া dr ুিমিত pেভা, েহ pভু আপিন যিদ মেন 
কের আপনার ei aবয্য়, aিবনাশী জগদািtকা rপ েদখার আিম েযাগয্ তাহেল eকবারিট আমােক েদখান না। শুেনi ভগবান 
বলেছন – িঠক আেছ, তুিম যখন েদখেত চাiছ আিম েতামােক আমার শত শত হাজার হাজার rপ েদখাি । eখােন শত শত 
হাজার হাজার বলেত েয েকান সংখয্ার হেত পাের। নানািবধািন িদবয্ািন নানাবণর্াকৃতীিন চ, ei aসংখয্ rেপর েকানটাi জাগিতক 
rপ নয়, সবটাi িদবয্ rপ, েয rপgেলা ei পৃিথবীেত চমর্চk ু িদেয় েদখা যায় না। আর িক েদখেব? নানাবণর্াকৃতীিন চ, নানান 
রকেমর রেঙর, নানান রকেমর আকৃিত িবিশ  আমার িদবয্ rপ। ei rেপর মেধয্ তুিম িক িক েদখেব? 
 

প ািদতয্াn বসnূ  rdানি েনৗ মrতsথা। বহnূদৃ পূবর্ািণ প া যর্ািণ ভারত।।৬।। 
 
 আমার ei িদবয্ rেপর মেধয্ তিুম dাদশ আিদতয্, a বsেদর, eকাদশ rd, aি নীkমারdয়েক, ঊনপ াশ জন 
বায়ুেদবতােদর দশর্ন করেত পারেব। আর িক েদখেব? aদৃ পূবর্ািণ প া যর্ািণ, েযসব আ যর্ময় rপ আেগ েকu কখন েদেখিন 
েসgেলা তুিম েদখেত পারেব। কারা আেগ েদেখিন? মn েলােক েকui কখন েকান িদন eiসব rপ েদেখিন, িকnt আিম েতামােক 
েদখাি । কারণ আিম ভগবান আর ভkবৎসল বেল েতামােক েদখাি । ঠাkর খুব snর কের বলেছন – eকটা বা া েছেল ধুিত 
বগেল কের ঘুরেছ, eকজন বলেছ আমােক ধুিতটা েদেব, বা ািট বলেছ না আিম েদােবা না, আমার বাবা আমােক eেন িদেয়েছ। 
আবার eকজন eকটা eক পয়সার পতুলু িদেতi েস ধুিতটা খুেল তােক িদেয় েদেব, তার েকামের কাপড় আেছ িক েনi েসটারo 
েখয়াল েনi। ীমাo বলেছন, ভগবান হে ন বালক sভাব, কােক িদেয় িতিন েয িক করােবন িকছু বলার েজা েনi। aথচ আমরা 
যখন েকান দশর্ন িদেয় যাব, সাংখয্ বলুন, েযাগ বলুন, েবদাn বলুন তখন আবার ভগবােনর ei বালক sভােবর েপছেন যিুkেক 
হাতড়ােবা। িকnt ei eখন আমরা eখােন aেনক েলাক বেস আিছ, আমােদর মেধয্ কাrেক ভগবান eকটু কৃপা কের িদেলন, তখন 
েতা বািকরা ভাবেব আমার সাধনা করার িক দরকার, ভগবােনর কৃপা হেল িতিন িনেজi েদেবন, eরপর েতা েকu িকছুi করেব না। 
eটােক আটকাবার জni িবিভn যুিkেক দাঁড় করান হয়। ভগবান যার uপর খুিশ কৃপা করেবন িঠকi বলেছন, িকnt আধয্ািtক 
iিতহােস আজ পযর্n েদখা যায়িন যার মন aপির ার, েনাংরা তার uপর ভগবান কৃপা কেরেছন। eখন আবার েকu বলেত পােরন 
েনাংরািমটা িক বয্াখয্া কrন। eটাo সিতয্ েয েনাংরািম কােক বেল বয্াখয্া করা খুব কিঠন। ীকৃ  েযমন বলেছন, সবাiেক েমের 
িদেলo আমার িকছু আেস যায় না, কারণ িতিন aনাসk। িকnt আমরা ei কথা বলেত পারব না, কারণ আমরা eখনo aনাসk 
হেত পািরিন। িকnt আমােদর জn, শােst েযটা বলা হেয়েছ, শাstিবিহত সাধনা aেনক িদন করেত করেত eকটা সমেয়র পর ভগবান 
কার uপর েয কৃপা করেবন েকান িঠক েনi। আমােদর েয আধয্ািtক iিতহাস, েবদ, uপিনষদ, বাlীিক রামায়ণ, মহাভারেত আজ 
পযর্n েযটা িলিপবd হেয় আেছ তােত aজুর্নেকi ভগবান ীকৃ  pথম তাঁর িব rপেক েদিখেয়িছেলন। eiসব বলার পর ভগবান 
বলেছন আর িক িক েদখেব? 
 

iৈহকsং জগৎ কৎৃsং প াদয্ সচরাচরm । মম েদেহ gড়ােকশ য াnদ্ d িুম িস।।৭।। 

 েহ aজুর্ন, েতামার মেন বার বার প াশ রকেমর p  ঘুরেছ েয আিম ei যুেd িজতব িক হারব, মরব িক মারব, পাপ 
হেব িক হেব না। িকnt eiবার আমার ei েয rপ, আর ei িবরাট েয শরীর, ei শরীেরর মধয্ যখন চর aচর সব েদেখ েনেব 
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েতামার ei নানান রকেমর p gেলা িচরিদেনর িমেট যােব। যা িকছু জগেত আেছ তা ei eকিট শরীেরর মেধয্ eকsং, বেস আেছ, 
ei মাiেkােফান, ei েবাতল েথেক শুr কের সবটাi ei eকsং শরীেরর মেধয্ েদখেত পারেব। ei eকিট শরীেরর মেধয্ চর 
aচর যা িকছু আেছ সব িকছুেক েদেখ েনেব তখনi িঠক িঠক বুঝেত পারেব েয ঠাkেরর i ােতi সব হয়। eখােন dেটা িজিনষ 
েদখা যাে , আিম ei দৃ েক েদখিছ আবার আিম িনেজেকo oi দেৃ র মেধয্ েদখেত পাি । আিম েয মারামাির করব, মারামাির 
করিছ সবটাi েদখেত পাি । যতkণ িব rপ দশর্ন না হয় ততkণ ঈ েরর uপর সিতয্কােরর পাঁচ িসেক পাঁচ আনা িব াস হয় না। 
আর যতkণ না আিম জািতsর না হি , আমার পূবর্ পূবর্ জnেক না েদখিছ ততkণ িকnt জn-মতৃযু্র uপর িব াস হয় না। জnাnর, 
ঈ েরর pতয্k দশর্ন না হেল িঠক িঠক িব াস হয় না। ভগবান aজুর্নেক বলেছন, eiবার তিুম সব pতয্k েদখ। pতয্k েদখার 
পর তিুম বুঝেত পারেব ভগবােনর i ােতi সব হয়। eর সােথ আমােদর মাথায় রাখেত হেব িব rপ দশর্ন হoয়া মােন মিুk হেয় 
যাoয়া নয়। ভগবােনর িব rপ দশর্ন করার পেরi aজুর্েনর িকnt মুিk হয়িন। িব rপ দশর্েনর সােথ মুিkর েকান সmকর্ েনi। 
আধয্ািtক সাধনার জগেত aেনক রকেমর দশর্ন হেত পাের, ei সব দশর্েনর সােথ মিুkর েকান েযাগ েনi। aজুর্নেক ভগবান 
বলেছন, জগতেক িনেয়, ঈ রেক িনেয় েতামার যত রকেমর সংশয় আেছ সব eiখােন eেস েকেট যােব।  
 
 আিম যিদ বিল ei হাত িদেয় েদখাo েতা ei িবিlংটা কত বড়, ei হাত িদেয় েবাঝান যােব না। ei হাত িদেয় আিম 
েবাতলটা ধরেত পাির, িকnt ei হাত িদেয় িবিlংটােক ধরেত পারব না, কারণ িবিlংeর তুলনায় হাতটা েছাট। েসiজn ভগবান 
বলেছন – 
 

ন ত ুমাং শকয্েস d মুেনৈনব sচkষুা। িদবয্ং দদািম েত চkঃু প  েম েযাগৈম রm ।।৮।। 

 েহ aজুর্ন, েতামার ei চমর্েচাখ িদেয় আমার ei িদবয্ িব rপ দশর্ন করেত পারেব না। িঠক েতমিন ei কণর্ িদেয় 
ঈ েরর কথা বণ করা যায় না। আধয্ািtক সাধনা করেত করেত সাধেকর আলাদা eকটা শরীর ৈতরী হয়। মলূ কথা হল, ei চমর্ 
চk ু িদেয় ঈ রীয় েকান rেপর দশর্ন হয় না, ঠাkর eটা aেনকবার বেলেছন, িযশুo বেলেছন। ei কাঁচা আিমর যতkণ না িবনাশ 
হে  ততkণ িকছুi হেব না। ei িনেয় aেনেক aেনক ধরেণর ভুল ধারণা কের থােকন, aেনেক মেন কেরন আিম যিদ ঠাkেরর 
নাম করেত করেত গ ায় ঝাঁপ িদi তাহেল আমার মুিk হেয় যােব। িকছুi হেব না, ঠাkর বলেছন মের িগেয় েpতনী হেব। 
আtjান যতkণ না হে  ততkণ িকছুi হেব না। আমরা ভািব মরার সময় ঈ েরর নাম করেত করেত মরেল আমরা মুk হেয় 
যােব, িকnt তােত িকছুi হেব না, মতৃযু্র সময় pাণ িচnাটা eেস যায়, pাণ িচnা eেস েগেল আর িকছু করার থােক না। ei চমর্ 
শরীর িদেয় হেব না। তাi ভগবান aজুর্নেক বলেছন, ei চমর্ চk ু িদেয় তুিম ei িব rপ েদখেত পারেব না বেল আিম েতামােক 
িদবয্ চk ু িদি । ei িদবয্ চkু িদেয় িক হেব? প  েম েযাগৈম রm , আমার েয ঐ যর্পূণর্ ঐ রীয় েযাগশিkেক তিুম aবেলাকন 
করেত পারেব। eতkণ িছল ভগবােনর িবভূিত েযাগ eবার ঐ যর্েযাগ, পির ার তিুম eখন েচােখর সামেন েদখেত পারেব। দশম 
aধয্ােয় শুধু বণর্না কের েগেছন, িকnt বণর্না শুেন েতা িকছু হেব না, eখন তুিম সাkাৎ pতয্k ভােব েদখ। 
 
 eতkণ aজুর্ন আর ীকৃে র মেধয্ কথা চলিছল, eরপের কািহনীটা আবার স েয়র কােছ েফরত চেল েগেছ। eবার স য় 
বণর্না করেত শুr করেলন। dজেনর মেধয্ কথাবাতর্া চলিছল, eকটা eকেঘঁেয়িম যােত না হয় েসটােক কাটাবার জn স য় কািহনীর 
মেধয্ ঢুেক পড়েলন। eটা হে  বয্াসেদেবর সািহতয্ রচনার eকটা ৈশলী। pথেম ধৃতরাT স েয়র কােছ krেkেtর যুেdর বণর্না 
pথম েথেক শুনেত েচেয়িছেলন। স য় aজুর্েনর মানিসক aবsার বণর্না আর ীকৃ  aজুর্নেক েযভােব যত uপেদশ িদেয় েগেছন সব 
বণর্না কের বেল েগেলন। eখােনo aজুর্ন ীকৃে র মেধয্ পরsর যা যা কথাবাতর্া হেয়েছ সব বেল বলেছন – েহ রাজn , ীকৃ  
aজুর্নেক েয তাঁর িব rপ েদিখেয়িছেলন, আিম যা েদেখিছলাম েসটা আপনােক বলিছ –  
 

স য় uবাচ 
eবমkু ব্া তেতা রাজn মহােযােগ েরা হিরঃ। দশর্য়ামাস পাথর্ায় পরমং rপৈম রm ।।৯।। 

 ীকৃ েক বলা হয় মহােযােগ র, েযােগ িযিন মহান। ীকৃ  sয়ং ভগবান নারায়ণ, ভগবান ছাড়া মহােযাগী আর কাuেক 
বলা হয় না, েসiজn িশবেকo বলা হয় মহােযাগী। মহােযাগী মােন eেকবাের েযােগ সবর্দা aবিsত। স য় বলেছন, েহ ধৃতরাT, 
ei রকম বলার পর ীকৃ , িযিন ভগবান নারায়ণ, িতিন দশর্ায়ামাস পাথর্ায় পরমং rপৈম রm , ভগবান তাঁর aেলৗিকক ঐ যর্ময় 
rপ aজুর্নেক েদখােলন। িহnী েবেl aেনক জায়গায় eখােন ভগবােনর িব rেপর েয বণর্না েদoয়া আেছ েসi রকম ছিব পাoয়া 
যায়, aেনেক েদেখ ভয়o পান। গীতা েpস েথেকo ei বণর্নােক আধার কের ছিব ছাপা হেয়েছ, িকnt eখােন েয ভােব বণর্না 
েদoয়া হেয়েছ িঠক িঠক ei rপটােক ছিবর মেধয্ ফুিটেয় েতালা খুব কিঠন, েকান িশlী ei বণর্নােক ছিবেত আনেত পারেব িকনা 
বলা মুশিকল। ী ানেদর মেধয্ েনায়জাদ বেল eকটা ছিব আেছ, ei ছিবটােক ী ানরা বেল খুব জিটল ছিব িকnt িব rেপর 
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বণর্নার ধাের কােছo েসi ছিবেক রাখা যােব না। িব rেপর বণর্নার uপর eকটাi ছিব নানা জায়গায় পাoয়া যায়, িকnt গীতার 
বণর্নাnযায়ী ছিবেত িব rপেক ফুিটেয় েতালা aতয্n কিঠন বেল ei ছিবিটo িঠক েসi মাtায় েযেত পােরিন। িব rেপর বণর্না িদেয় 
স য় বলেছন –  
 

aেনকবক্tনয়নমেনকাdতুদশর্নm । aেনকিদবয্াভরণং িদবয্ােনেকাদয্তায়ধুm ।।১০।। 

 ei িব rেপর eক সে  aেনক gেলা মখু েসiজn aেনক েচাখ। eখােন েকান asেরর বণর্না করা হে  না, ভগবােনর 
িব rেপর বণর্না চলেছ। তাi aেনক মুখ যখন আেছ sাভািবক ভােব তার সােথ aেনক নয়নo থাকেব, eখােন বণর্নােক কিবtমেয়র 
পযর্ােয় িনেয় যাoয়া হে । eমন eক দৃে র aবতারণ করা হেয়েছ েয ei রকম দৃ  eর আেগ েদখাi যায়িন, সবটাi adুত। 
ei িব rেপর সমs aে  কত রকেমর েয িদবয্ আভূষণ বেল েশষ করা যােব না। eখন িযিন িব rেপর ছিব আঁকেবন িতিন কত 
aল ােরর কথা িচnা করেবন, আমরােতা মিু েময় কেয়কিট aল ােরর িডজাiেনর বাiের িচnা করেতi পারব না। 
িদবয্ােনেকাদয্তায়ুধm , ei িব rেপ সহs সহs েয হাত রেয়েছ তার সব হােত যত ast আেছ সবi িদবয্ ast। বাlীিক রামায়েণ 
ei ধরেণর aেনক িদবয্ােstর বণর্না পাoয়া যায়, িব ািমt ীরামচndেক aেনক িদবয্াst িদেয়িছেলন। aগsয্ মিুনo eমন aেনক 
িদবয্াst িদেয়িছেলন যার মেধয্ eকটা িদবয্াst যার uপর ছাড়া হেব তােক বধ কের আবার িফের আসেব, আবার eকটাi বাণ িনেkপ 
করা হেয়েছ িকnt যখন লেkয্র িদেক ধািবত হেত থাকেব তখন ঐ eকটা বাণi শত শত বােণ িবsার হেয় যােব। েকান eকটা 
িবেশষ কােজর জn িদবয্াstেক pেয়াগ করা হত। ei িব rপ েয হাজার হাজার ast ধারণ কের আেছন তার সব কিটi িদবয্াst।  
 

িদবয্মালয্াmরধরং িদবয্গnাnেলপনm । সবর্া যর্ময়ং েদবমনnং িব েতামুখm ।।১১।। 

 েয মালা o বst পিরধান কের আেছন সবi িদবয্ বst o িদবয্ মালা, aে  েয সকল a রাগ েদoয়া হেয়েছ েসi a রাগo 
িদবয্। সবর্া যর্ময়ং েদবm , সমs বয্াপারটাi েযন eকটা আ যর্ময়, ei িজিনষ কখন েকu েদখােতা দূের থাক কlনােতo আনেত 
পারেব না। aনnং িব েতামুখm , গীতার ei িব েতামুখm  শbটা eকটু জিটল। eর আেগ নবম aধয্ােয় আেছ – eকেtন পৃথক্ েtন 
বhধা িব েতামুখm । িব েতামখুেমর eকটা aথর্ হেত পাের িযিন ভগবান তাঁর মখু সব িদেক আেছ। আেরকটা aথর্ হেত পাের, েযটা 
শ রাচাযর্o বলেছন, যত জীব আেছ সবারi আtা িতিন, তাi যত gেলা মুখ আেছ সবটাi িতিন, eiটাi িব েতামুখেমর সিঠক 
aথর্। সব িকছুেক eকসােথi েদখা যাে , ীকৃ েকo েদখা যাে  আবার ীকৃে র মেধয্ আবার িব েতামখুm o েদখা যাে । eটা 
েতা হয় না, eক সে  eক েদখিছ আবার বho েদখিছ, dেটা eকসােথ হয় না। ei ধরেণর eকটা ডায়াgাম েদখা যায় যােত 
eকটা েছাট সাiেজর ফুলেক সািজেয় সািজেয় িঠক ঐ ফেুলরi মত eকটা িবরাট ফুল বািনেয় েদoয়া হয়, েকালাj  েয ভােব করা 
হয় িঠক েসiভােব aেনক েছাট েছাট ফুল িদেয় ঐ ফুেলরi eকটা িবরাট ফুল বানান হয়। যিদ eiভােব eকটা পdফুল বানান হয় 
তখন eকটা বড় পdফুলo েদখা যােব আর তার সােথ হাজার হাজার েছাট পdফুলo eকসােথ েদখা যােব। ীকৃ  eক, ীকৃ রi 
েছাট েছাট শরীর িদেয় ঐ eকটা ীকৃ  হেয়েছন, িব েতামুখm  aেনকটা ei ধরেণর হেব। তারপর স য় বলেছন –  
 

িদিব সযূর্সহss ভেবদ্ যগুপdিtতা। যিদ ভাঃ সদশৃী সা sাদ্ ভাসss মহাtনঃ।।১২।। 

 পৃিথবীর আকােশ eকটাi সূযর্ তােতi সারা পৃিথবী আেলায় ঝলমল কের, গরমকােল সূেযর্র েতেজ সবাi tািহ tািহ aবsা 
হয়। েসi সযূর্ যিদ েমেঘ ঢাকা থােক তাo পৃিথবীেত আেলার ঘাটিত হয় না, েসi আেলােতi আমরা সব কাজ করেত পাির। eখন 
anরীেk যিদ ei রকম হাজারটা সূযর্ eক সে  jেল oেঠ তখন েয আেলার dয্িত হেব তার সােথ ei িব rেপর dয্িতর সামাn 
eকটু তুলনা করা েযেত পাের।  
 
 ময্ানহাটন pেজেkর eয্টিমক িরসােচর্র pধান িছেলন রবাটর্ oেপনhাiমার। আণিবক েবামার pথম পরীkামূলক িবেsারণ 
করা হেয়িছল খুব েভারেবলা। মrভূিমর মত eক িবরাট a েল ei পরীkামূলক িবেsারণটা ঘটান হেয়িছল। তার আেগ িবশাল 
জায়গাটােক িঘের রাখা হেয়িছল। িবjানীরা জানেতন েয িবেsারণ হoয়ার সােথ সােথ সাত আট িকেলািমটার জুেড় আণিবক 
িবিকরণ ছিড়েয় পড়েব। েযখােন পরীkামলূক ভােব িবেsারণ করা হেয়িছল েসখান েথেক aেনক দূের িনরাপদ eকটা িবিlং eর 
মেধয্ িবjানীরা পযর্েবkণ করিছেলন। েয তািরখটা িবেsারেণর জn িনধর্ািরত করা িছল তার কেয়ক িদন আেগ েথেক pচN বৃি  
পড়িছল, িকnt িবjানীরা আর aেপkা করেত রাজী িছেলন না, কারণ জাপােন েবামাটা েফলেত হেব। ৯i আগs জাপােনর 
িহেরািসমায় েবামা েফলা হেয়িছল, তারo eক মাস আেগ জুলাi মােস ei পরীkামলূক িবেsারণ করা হেয়িছল তখন pচN বৃি  
পড়িছল। েভার ছটার সময় িনধর্ািরত হেয় আেছ তখনo সব পুেরা anকাের ঢাকা। কাuন্ট ডাuন শুr হেয় েগেছ। মজার বয্াপার হল 
েসi সময় েরিডoেত eকটা গান বাজিছল, েরিডoর ি েকােয়িnর সােথ ei কাuন্ট ডাuেনর ি েকােয়িn িক কের িমেশ যায়। যারা 
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েরিডoেত গান শুনিছল গােনর মেধয্ তারা েটন, নাiন, eiট কাuন্ট ডাuনo শুনেত পাি ল। আরo মজার বণর্না েযটা আেছ তােত 
বলেছ েয, েসিদন মাঝ রাত েথেক টানা বৃি  পেড় যাি ল, বৃি র জল বয্ােঙর গেতর্ ঢুেক েযেত যত েসানা বয্াঙ িছল হাজার হাজার 
েসানা বয্াঙ সব গতর্ েথেক েবিরেয় eেস eকসােথ টর্ র্  টর্ র্  গয্াঁেগাঁ শb করেত শুr কের িদেয়েছ। eবার হেয়েছ িক েরিডo 
েsশন েথেক গান সmpচািরত হে , eিদেক কাuন্ট ডাuন চলেছ, an িদেক বয্ােঙর আoয়াজ হে , িতনেট শb eকi 
ি েকােয়িnেত িমেশ িগেয় eমন eক adুত শb ৈতরী হল েয েকu বুঝেতi পারিছল না েরিডoেত িক হে । ময্ানহাটেনর 
িবjানীরা বুঝেত পারিছেলন িক হে । তারপর oয়াn  েযi হল েযমিন siচটা aন করা হেয়েছ েবামাট েফেট েগল। আণিবক েবামার 
িবেsারণ হেতi েয pচN আেলার ঝলকািন হেয়িছল েসi দৃ  েদখেতi তখন রবাটর্ oেপনhাiমােরর মুখ েথেক eকাদশ aধয্ােয়র 
ei ে াকটা েবিরেয় eেসিছল – িদিব সূযর্সহss ভেবদ্  যুগপdিtতা। যিদ ভাঃ সদৃশী সা sাদ্  ভাসss মহাtনঃ – যিদ আকােশ 
সহs সূেযর্র যুগপৎ uদয় হয় তখন েসi সহs সূেযর্র েয দীিp হেব ভগবােনর জগদািtকা িব rেপর দীিpর তুলনায় তাo েসটােক 
mান েদখােব।  
 
 ei আণিবক েবামার pথম পরীkামূলক িবেsারেণর েয বণর্না পরবিতর্ কােল পাoয়া িগেয়িছল তােত eকটা ঘটনার uেlখ 
আেছ। eক ভdেলাক গািড় চািলেয় তার ািলকােক িনেয় িঠক েসi সময় েভার েবলা িপয়ােনা বাজান েশখােত িনেয় যাি েলন। 
ািলকািট আবার জnাn িছল। হঠাৎ কের েমেয়িট িচৎকার uেঠেছ – জামাiবাবু eত আেলা েকােtেক আসেছ, eটা িকেসর আেলা। 

বা া েমেয়িট জnাn, জীবেন আেলার েকান েরখা পযর্n েদেখিন, েযখােন িবেsারণ ঘটান হেয়েছ তার েথেক anতঃ দশ 
িকেলািমটার দরূ িদেয় গািড় চািলেয় ভdেলাক তার ািলকােক িনেয় যাি েলন, aত দূর েথেক ঐ আেলা েয জnাn তারo েচােখ 
eেস ধাkা মারেছ। ঐ িবেsারেণর পর েক েক িক িক েদেখিছল সব েরকডর্ করা হেয়িছল, তার মেধয্ ei জnাn েমেয়িটর কথাo 
েরকডর্ করা হেয়িছল। ei হে  – িদিব সূযর্সহss ভেবদ্  যুগপdিtতা, হাজারটা সূযর্ েযন dm  কের আকােশ jেল uঠল। িব rেপর 
সােথ তুলনা করার জn সহs সূেযর্র কথা বলা হল, তুলনাtক হেলo িব rেপর দীিp তার েথেক aেনক aেনক েবিশ। আসেল 
জাগিতক েকান িকছু িদেয়i িব rেপর ei দীিpেক তলুনা করা যােব না বেল হাজারটা সূেযর্র uপমােক িনেয় আসা হেয়েছ। 
িব rেপর ঐ দীিpর মেধয্ aজুর্ন িক েদখেছন – 
 

তৈtকsং জগৎ কৃৎsং pিবভkমেনকধা। aপ েdবেদবs শরীের পাNবsদা।।১৩।। 

 তখন aজুর্ন েসi িবরাট জগদািtকা িব rেপর শরীের eক ীকৃ েকi েদখেছন, েসi ীকৃে র eকi aবয়েবর মেধয্ 
সমs জগৎেক েদখেত পাে ন। pিবভkমেনকধা, েসi শরীের সব পির ার আলাদা আলাদা ভােব েদবতােদর, িপতৃগণেদর, মাnষ, 
পশু, গাছপালা সবাiেক েদখেত পাে ন।   
 

ততঃ স িবsয়ািবে া h েরামা ধন য়ঃ। pণময্ িশরসা েদবং কতৃা িলরভাষত।।১৪।। 

 ei িব rপ দশর্ন কের aজুর্ন িবsেয় eেকবাের আিব  হেয় েগেছ। h েরামা, শরীেরর েরামgেলা দাঁিড়েয় েগেছ, মােন 
েরামাি ত হেয় েগেছ। h েরামা ei শbটা কথামেৃত aেনকবার uেlখ করা হেয়েছ, ঠাkর যখন সমািধেত চেল েযেতন, সমািধ 
ছাড়াo যখনi ভােবর u  aবsায় চেল েযেতন তখন ঠাkেরর শরীেরর সব েরামkপ শজাrর কাঁটার মত েসাজা হেয় দাঁিড়েয় েযত। 
aজুর্েনরo eখন েসi aবsা, েরামgেলা সব দাঁিড়েয় েগেছ, িবsেয় আিব , ভােব গদগদ হেয় aবনত মsেক িব rপধারী ভগবানেক 
pণাম কের করেজােড় aজুর্ন eবার িনেজর anভিূতর কথা, িনেজ িক েদখেছন বলেত লাগেলন –  
 
     aজুর্ন uবাচ 
    প ািম েদবাংsব েদব েদেহ 
      সবর্াংsথা ভতূিবেশষস াn । 
    bhাণমীশং কমলাসনs- 
     মষৃীং  সবর্াnরগাং  িদবয্ান।।১৫।। 

 েহ ভগবn , আিম aবাক হেয় েদখিছ চর aচর, sাবর জ ম নানান রকেমর যা িকছু আেছ, েদবতা, ঋিষ, মাnষ, ৈদতয্, 
দানব, ঋিষ, সপর্সমহূ, গাছপালা যাবতীয় যা িকছু হেত পাের সবটাi আপনার ei শরীেরর মেধয্ িবদয্মান। শুধু তাi নয়, 
bhাণমীশং কমলাসনsং, bhা িযিন pিপতামহ, আসেল সবাiেক িপতা বলা হয় আর bhােক pিপতামহ বলা হয়, সৃি  bhার 
েথেকi eেসেছ, েসi bhা সব সময় পেdর uপর আসেন uপিব । জগৎ s া িযিন সাkাৎ েসi bhােক কমলাসেন আপনার মেধয্i 
বেস আেছন েদখিছ। bhা হে ন সৃি র আিদকতর্া, eকi শরীের েদখেছন েসi bhাo বেস আেছন আর েসi শরীেরi anাn সব 
জীব জগৎ সব বেস আেছ, েদেখ aবাক হoয়ারi েতা কথা। েসiজn ভগবান ছাড়া বািক সব িকছুi হে  িনকৃ , asরেলাক যতটা 
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িনকৃ  েদবেলাকo ততটাi িনকৃ , মাnষেযািন যতটা িনকৃ  েদবতােযািনo আসেল ততটাi িনকৃ । কারণ ভগবােনর কােছ, ভগবােনর 
েয srপ েসখােন সবটাi সমান, েকানটারi েকান দাম েনi। aজুর্ন আরo িক েদখেছন? সবর্াnরগাং  িদবয্াn , িবিশ  যত ঋিষ 
আেছন, বিশ ািদ যত ঋিষর নাম শুেনেছন তাঁরাo ঐ িব rেপর শরীের বেস আেছন, uরগাn , বাsিকর মত সপর্ািদরা সব আপনার 
শরীেরর মেধয্ বেস আেছন। 
 
    aেনকবাহদূরবক্tেনtং    
     প ািম tাং সবর্েতাহনnrপm । 
    নাnং ন মধয্ং ন পনুsবািদং 
     প ািম িবে র িব rপ।।১৬।। 

 েহ িবে র, েহ িব rপ, েহ aনnrপধারী, আপনার সবর্t aেনক বাh েদখেত পাি , আপনার কত েয uদর েদখিছ, কত 
েয মুখ, কত েয েচাখ েদখিছ। আপনার না আেছ আিদ, না আেছ মধয্, না আেছ an। তার মােন, আপনার মুখ েদখা যাে  িঠকi 
িকnt তাi বেল ঐখােনi েশষ হেয় যাে  না, আপনার আিদ, an, মধয্ িকছুi বুঝবার uপায় েনi। প ািম িবে র িব rপ, েহ 
িব rপ, েহ িবে র আপনােক আিম eiভােবi েদখেত পাি । 
  
    িকরীিটনং গিদনং চিkণ  
     েতেজারািশং সবর্েতা দীিpমnm । 
    প ািম tাং dিনর্রীkয্ং সমnাদ্ 
     দীpানলাকর্dয্িতমpেময়m ।।১৭।। 

 আপিন ভগবান িব ু িকনা তাi আপনার িকরীট, গদা o চk েদখেত পাি । েতজঃপু  srপ আপিন চািরিদক দীিpমান 
কের েরেখেছন। dিনর্রীkয্ং, আপনার িদেক তাকান যাে  না, আপনার eমন দীিp আর েতজ েয েচাখ ঝলেস যাে । আপনার সব 
িকছুেক েয aবেলাকন করব েসটাo সmব হ  না, eত আপনার দীিp। দীpানলাকর্dয্িতমpেময়m , aনল আর aকর্, আgন আর 
সূযর্েক eকসে  েযাগ কের eকিদেক আgন jলjল করেছ anিদেক সূযর্o pদীp হেয় দীপয্মান হেয় aপিরি n ভােব jলjল 
করেছ। ei rপ েদখার পর aজুর্ন হতবm হেয় েগেছন। aজুর্েনর eiটাi মূল বkবয্, আমরা েছাটেবলা েথেক যা যা শুেন eেসিছ 
সবটাi আপনার মেধয্ aবিsত েদখিছ আর আপনার সমs িকছুi আgন আর সূেযর্র মত jলjল করেছ। eত িদন যাঁেক aজুর্ন eক 
রকম েদেখ eেসেছন আজ তাঁর কাNকারখানা েদেখ তাঁর বয্াপাের মুhেতর্র মেধয্ aজুর্েনর ধারণাটাi পােl েগেছ। িফl মাশর্াল 
ময্ােনকশ্  যখন েসনাবািহনীর েজনােরল িছেলন েসi সময় eকজন আিমর্ aিফসােরর dনর্ীিত ধরা পড়েত িতিন েসi আিমর্ aিফসারেক 
েডেক eেন তার dনর্ীিতর কথা বলেতi আিমর্ aিফসার বলেছ – আপিন িক আমােক েদাষী সেnহ করেছন? িফl মাশর্াল ময্ােনকশ্  
বলেছন – সেnহ েকন, আিম সেnহাতী েয তুিম হ  eকটা েচার, ekুিণ েরিজগেনশান েলটাের সi কর। aজুর্েনরo সব সেnেহর 
aবসান হেয় েগেছ, িতিন তাঁর ধারণাটা বলেছন – 
 
    tমkরং পরমং েবিদতবয্াং 
     tমs িব s পরং িনধানm । 
    tমবয্য়ঃ শা তধমর্েগাpা 
     সনাতনsব্ং পrুেষা মেতা েম।।১৮।। 
 
 ঠাkরেক পূজা aচর্নািদ করার সময় ei ে াকিট মখুs কের ঠাkরেক uেd  কের বা যার িযিন i  িতিন েযi েহান না 
েকন, েসi i েক uেd  কের ei ে াকিট আবিৃt করেল pচুর শিk পাoয়া যায়। যখন মেনর মেধয্ dঃখ-ক  হতাশা আসেব, 
ঠাkেরর pিত শরণাগিত আনেত iে  হেব তখন খুব কের ei ে াকিট পাঠ করেত হেব। aজুর্ন ীকৃে র বয্াপাের েয িসdােn 
uপনীত হে ন েসটােকi pাথর্না rেপ িতিন ভগবানেক িনেবদন কের তাঁর ধারণাটােক aিভবয্k করেছন। গীতার দশম আর 
eকাদশ aধয্ায় হে  িঠক িঠক ভিkশাst, ভিkশাst বলেত ঈ রেক িঠক িঠক েযভােব আরাধনা করেত হয়, ঈ রেক stিত করেত 
হেয় েসi stিত gেলাi ei dিট aধয্ােয় সিnেবিশত করা হেয়েছ। পুেরা গীতা পাঠ না করেলo ei dিট aধয্ায়েক িনতয্ খুব dা o 
ভিk সহকাের পাঠ করেলi ভগবােনর আরাধনা o stিত করা হেব। েযমন খNন ভব বnন, আর o ঁ hীং ঋতm  ei dিট আরািtক 
sব হে  ঠাkেরর িঠক িঠক stিত, িঠক েতমিন দশম আর eকাদশ aধয্ায় হে  ঈ েরর stিত। সারািদেন আমরা aেনক aেহতুক 
সময় আDা েমের, িটিভ েদেখ, iন্টারেনট েঘেট, খবেরর কাগজ পেড়, পরিনnা পরচচর্া কের pচরু সময় ন  কির, eiভােব সময় 
ন  না কের ei dিট aধয্ায়েক িন া সহকাের েরাজ দীঘর্ িদন পাঠ কের েগেল আমােদর ঈ েরর pিত িবেশষ ভিk আসেব, কারণ 



264 

 

Gita-2010/RKMVU/Indian Spiritual Heritage 

 

eটা হে  ঈ েরর stিত, ঈ েরর েয সাkাৎ rপ েযটা সাধারণ মাnষরা ধারণা করেত পােরনা, েসi aিচnনীয় rপেক আধার কের 
eiসব stিত করা হে । গীতার pথম aধয্ায়েক েছেড় িদেল, আর ei dিট aধয্ায় ছাড়া বািক েয পেনরিট aধয্ায় আমােদর মত 
সাধারণ জীেবর জn নয়।  
 
 আজেকর কাগেজi ক ণ েরলoেয়র িযিন s া আর িদlীর েমেTা েরেলর িযিন rপকার, সtর বছেরর ীধরেণর সmেn 
eকটা েলখা েবিরেয়েছ। ীধরণেক ভারেতর eকজন ে  iি িনয়ার বেল গণয্ করা হয়। oনােক সাংবািদকরা িজেjস করেছন ei 
বয়েসo আপিন eেতা শিk, eেতা েpরণা েকাথা েথেক পান? সাংবািদকেদর ীধরণ বলেছন – ei eনাজর্ী বা েpরণার বয্াপাের 
আিম িকছু জািননা, েকাথা েথেক আসেছ তাo জািননা, তেব আিম েরাজ সােড় চারেটর সময় ঘমু েথেক uেঠ পিড়, টানা ধয্ান কির, 
ধয্ান করার পর গীতা িনেয় পুেরা গীতা সংsৃেত েরাজ পাঠ কির আর নটার মেধয্ ৈতরী হেয় aিফেসর কােজ বেস পিড়।  
 
 জগেত আমার কােছ eকজনেরi grt, েস হে  আিম িনেজ। যখন মাnষ িনেজর শরীর মনেক aপবয্বহার কের তখন 
eেস যায় হতাশা। যখন হতাশা eেস যায় তখন েস েখাঁেজ েকu েযন eেস তার শরীরেক েতায়াজ কrক মনেক খুিশ রাখুক। িকnt 
েয বয্িk শরীর মনেক aপবয্বহার কের না েস জগতেক েথারাi েকয়ার করেব। তখন েস ধেমর্ pিতি ত হেয় যায়। ধেমর্ pিতি ত 
হoয়ার পের িক হয়? ভগবান বুd িশ েক বলেছন – সংসােরর মধয্ িদেয় তুিম িক রকম হাঁটেব, েযমন জ েল গNার েহেট েবড়ায়, 
িসংহ নয় গNার। েয িনেজর ধেমর্ pিতি ত েস জগেতর কাrেকi েথারাi েকয়ার করেত যােব। িদlীর েমেTার কনsTাকশেনর eকটা 
িপলার েভে  পেড় িগেয়িছল, ীধরণ তখন বয্া ােলাের। িতিন খবর েপেয়i ছটার াiেট িদlী েপৗঁেছ নটার সময় aিফেস িগেয় 
েসাজা েরিজগেনশন িদেয় েবিড়েয় eেলন। িদlীর মখুয্মntী েদৗেড় তাঁর হােতপােয় ধরেলন েরিজগেনশন তুেল েনoয়ার জn। eকজন 
মখুয্মntী সামাn eকজন iি িনয়ােরর হােতপােয় ধরেছন েকu ভাবেত পারেব! েকন েরিজগেনশন িদেলন ীধরণ? আমার trিট 
থাকেত পাের, েয ভােব ৈতরী হoয়ার কথা েসi ভােব ৈতরী হয়িন। েয aধমর্ কের না তােক কখনi হতাশা gাস করেত পারেব না, 
মন খারাপ কের কখনi েস ঘের বেস থাকেব না। ধমর্টা িক? েতামার যা েদবার, েসটােক িদেয় তুিম eিগেয় যাo, েতামার েযটা 
pাপয্ েসটুk িনেয়i তিৃpেত ভরপুর হেয় যাo। আমরা েবিশর ভাগ সময়i শরীর মনেক p য় িদেয় যাি , ভােলা বািড়েত থাকব, 
ভােলা গািড় চাপব, ভােলা খাoয়া দাoয়া করব, আমােক েলােক মানেব, সmান েদেব। eigেলাi হল aধমর্। ei aধমর্gেলা 
রাতারািত করেত শুr কের েদয়িন, বা া বয়স েথেক শরীর মনেক p য় িদেয় আসেছ। বড় হেলi বলেব আমার যা পাoনা আিম 
েপলাম না। আমােদর শাst সমূহ, গীতা uপিনষদ েথেক শুr কের মহাভারত সহ যত শাst আেছ সবাi আমােদর বেল িদে  তুিম 
ধেমর্ িক কের pিতি ত েথেক েতামার িনেজর পেথ eিগেয় যােব। আমরা কাজ করিছ েকন? কিট পয়সা আয় করার জn? েকন 
পয়সা uপাজর্ন করিছ? িনেজর o বu েছেল েমেয়র খাoয়া পড়ার জn। eটাi আমােদর জীবেনর eকমাt uেd  নয়, জীবেনর 
uেd  হ  ধমর্লাভ, ধেমর্ pিতি ত থাকা। ীধরেণর নামটা eiজni েনoয়া হল েয িতিন তাঁর িনেজর জীবেনর বয্াপাের পির ার, 
বািকরা তাঁেক িক বলল, িক না বলল তােত তাঁর িকছiু যায় আেস না। বািকরা েতা সবাi মৃতযু্ধমর্া। নিচেকতা েযমন তাঁর িপতােক 
বলেছন – সsিমব মতর্য্ঃ পচয্েত সsিমবাজায়েত পুনঃ, pেতয্ক জীবi মরণশীল, শেsর মেতা মাnষ মতৃযু্gs, িবন  হয়, শেsর 
মেতাi পুনরায় জnা।   
 
 ei ে ােক বলেছন, tমkরং পরমং, আপনার কখন kয় হয় না, আপিন aবয্য়, aিবনাশী আপিন পরbh। েবিদতবয্m , 
মমুkুু যাঁরা, সnয্াসী যাঁরা, যাঁরা jানী তাঁরা কােক জানবার জn সnয্াসbত িনেয়েছন? আপনােকi জানবার জn। শুধু আপনােক 
জানেতi তাঁরা i কু, সা চাতিুর চাতুির, েসiটাi চাতিুর েয চাতিুরেত আপনােক জানা যায়। েবিদতবয্m , জানার মেধয্ eকটাi বst, 
ঈ রi eকমাt েবিদতবয্m । tমs িব s পরং িনধানm , েযটার uপর েকান িজিনশেক রাখা হয় েসটােক িনধান বলা হয়। ভগবান 
হে ন eকমাt আ য় o আধার। ei জলটা েকাথায় আেছ? েবাতেল আেছ। েবাতলটা েকাথায় আেছ? েটিবেল আেছ। েটিবলটা 
েকাথায় আেছ? েমেঝেত আেছ। েমেঝটা েকাথায় আেছ? মািটেত আেছ। মািটটা েকাথায় আেছ? পৃিথবীেত আছ। পৃিথবী েকাথায় 
আেছ? েসৗরমNেল আেছ। েসৗরমNলটা েকাথায় আেছ, ei েয eতgেলা িনধান বলা হে , িকnt আপিন হে  পরং িনধানm , আপিনi 
eকমাt আ য়, আধার। tমবয্য়ঃ, আপিন aবয্য়, শা তধমর্েগাpা, আপিন ei সনাতন ধেমর্র রkক। সনাতনsব্ং পুrেষা মেতা েম – 
আপিনi হেলন সনাতন পুrষ, eiটাi আমার মত। 
 
    aনািদমধয্াnমনnবীযর্- 
     মনnবাhং শিশসযূর্েনtm । 
    প ািম tাং দীphতাশবক্tং 
     sেতজসা িব িমদং তপnম।।১৯।। 
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 েহ ভগবান, আপনার েকান আিদ, মধয্ o an েনi। aনnবীযর্m , আপনার সামথর্ aনn, বীযর্ মােন করার সামথর্, 
aনnশিkশালী। aনnবাhং শিশসযূর্েনtm , আপনার aনn বাh, aথর্াৎ আপনার aনn kমতা, চnd o সূযর্ আপনার চk।ু প ািম tাং 
দীphতাশবক্tং, আপনার মুখমNেলর েয েজয্ািত তা েযন আgেনর nায় দীপয্মান। sেতজসা িব িমদং তপnm , আপনার িনেজর 
েতেজর তােপ সমs জগৎ সnp হে । েকননা যাঁর েচাখ চndমা আর িদবাকর, মুখ যাঁর aিg, েসi েতজ েথেক সারা িব  তািপত 
হেব eেত আর আ যর্ িক! 
 
    দয্াবাপিৃথেবয্ািরদমnরং িহ 
     বয্াpং tৈয়েকন িদশ  সবর্াঃ। 
    দৃ ব্াহdতুং rপমgুং তেবদং 
     েলাকtয়ং pবয্িথতং মহাtn ।।২০।। 

 আমরা মা কালীর েয rেপর বণর্না কির, ei rপটাi যখন ীকৃে র uপর আেরািপত হেব তখন ei ে াকিট তার 
uপযুk বণর্না হেব। আমরা কৃ  বলেত বুিঝ বৃnাবেন বাঁিশ বািজেয় েগািপেদর সােথ লীলা কের েবড়াে ন। ীকৃে র ei rপটkুi 
সব নয়। কৃ  আর কালী েয eক, ভগবান ীকৃে র ei rপ তারi সাkয্ িদে । িক রকম েসi rপ? দয্াবাপৃিথেবয্ািরদমnরং িহ 
বয্াpং tৈয়েকন িদশ  সবর্াঃ, নীেচ ei পৃিথবী, uপের েসi sগর্ মাঝখােন েয anরীk, ei সমgটাi আপনােক িনেয় বয্p হেয় 
আেছ, পুেরাটা আপিনi েছেয় আেছন, আপিন ছাড়া আর িকছু েনi। দৃ ব্াহdুতং rপমুgং তেবদং, আপনার ei rপিট হে  ugrপ, 
তাi েলাকtয়ং pবয্িথতং মহাtn , আপনার ei ugrপ সnশর্েন িতনেট েলাক ভেয় কাঁপেছ। ভাগবেত ভগবান যখন নৃিসংহ rপ 
ধেরিছেলন তখন রােগ তাঁর েকশর, থাবার নখ, শরীর সব েলাম eমন কাঁপিছল তাi েদেখ সমs জগতo ভেয় থরহির হেয় কmমান 
হেয় িগেয়িছল। ভগবােনর ei ugrেপর সামেন েক দাঁড়ােব! eখন েয বয্াপক হাের মাnষ aধেমর্র িদেক চেল িগেয় েভােগ িলp 
হে , েয ভােব aনাচার েবেড়i চেলেছ ভগবােনর ei ugrপ eেলা বেল, খুব েবিশ েদরী েনi। eখন যা পিরিsিত, ভগবােনর ei 
ugrেপর িদেক eেগাে । যখন জনসংখয্া বৃিdর হার pচN েবেড় যায় তখন েরাগ েশােক েবিশ েলাকkয় হয় না, eকটা বড় সড় 
যুdi েলাকসংখয্ােক নািমেয় েদেব। 
 
    aমী িহ tাং sরস া িবশিn 
     েকিচdীতাঃ pা লেয়া গণৃিn। 
    ssীতযু্k ব্া মহিষর্িসdস াঃ 
     stবিn tাং stিতিভঃ পু লািভঃ।।২১।। 

 ei rপ হে  ভয় র, েকান িচtকর যিদ ei ে াকটােক রঙ তুিল িদেয় েফাটােত চায় েস হাঁকপাক করেত থাকেব। aমী 
িহ, যারা krেkt যুেd যুd করেত েনেমেছ, sরস া, মn েদহধারী েদবতারা। মহাভারেত uেlখ আেছ েয েদবতারা যারা মানব 
েদহধার ধারণ কের জn িনেয়িছেলন তাঁরা পাNবেদর পk aবলmন কের যুd কেরিছেলন, েযমন ধৃ dয্m যj েথেক জn 
িনেয়িছেলন। an িদেক asররা যারা জn িনেয়িছল তারা েকৗরবেদর হেয় যুেd aংশ িনেয়িছল। বাlীিক রামায়েণ দশরথ যখন 
পুেtি  যj করিছেলন তখন িব ু eেস েদবতােদর বলেলন আিম রােমর aংেশ জn িনি  েতামরা সবাi বানর, ভlুক হেয় জn 
িনেত থাক, রাবণ বেধর সময় েতামরা সবাi ীরামচndেক সাহাযয্ করেব। পের হnমান েযমন বায়ু েদবতার aংশ েথেক জn 
িনেয়িছেলন, েসi রকম anাn েদবতােদর aংশ েথেক সবাi বানর o ভাlুেকর মেধয্ জn িনেয়িছেলন। ভারেত যত শাst আেছ 
আর সমs শােstর মেধয্ িবিভn েয ধারণাgেলা পাoয়া যায় তার বীজgেলােক বাlীিক রামায়েণর মেধয্i পাoয়া যােব, েসi কারেণ 
বাlীিক রামায়ণ aতয্n grtপূণর্ শাst। বাlীিক রামায়ণ আেগ যিদ ভােলা কের পড়া থােক তাহেল anাn শাst বুঝেত asিবধা 
হেব না। asেরর aংশ েথেক জn িনেয়েছ বেল েয তারা েয শাst পড়েব না, যj করেব না, তপsা করেব না, তা নয়। asর 
মােন তােদর pাণ শিkটা েবিশ। যখন কাrর সােথ sােথর্র িববাদ হয় তখন oরা pাণশিkর uপর েবিশ িনভর্র কের, মােন েদহ আর 
iিndেয়র শিkর িদেক েবিশ চেল যায়। asররাo শাstািদ ভােলা মতi জানত। ind েদবতােদর রাজা আর িবেরাচন asরেদর রাজা, 
dজেনi bhার কােছ শাst aধয্য়ণ করেত িগেয়িছল। iংলয্াN, আেমিরকার েলােকরাo শাst পেড়, তারা েতা বাiেবল পড়েছ, 
েজহাদীরাo শাst পেড়, কারণ েকারান েতা শাsti। তাহেল েগালমালটা েকাথায়? যখন sােথর্র সংঘাত হয় তখন eরা শাstেক aবলmন 
না কের pাণশিk মােন েদহ আর iিndয় শিkেক aবলmন কের।  
 
 ei ে ােক aজুর্ন বলেছন, পৃিথবীর ভার হরণ করার জn বs আিদ eনারা শরীর ধারণ কের যুd করেত েনেমেছন। 
েকৗরবেদর িদেকi েয সব asররা আেছন তা নয়, েdাণাচাযর্ আেছন, ভী েদব আেছ্ন, ভী  হেলন a বsেদর eকজন। eরা 
েবিশর ভাগi িক করেছ? সবাi আপনার মেধয্ pেবশ কের যাে । েকিচdীতাঃ pা লেয়া গৃণিn, aেনক আবার pােণর ভেয় 
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হাতেজাড় কের আপনারi gনগাণ করেছ, মৃতুয্ভয় সাংঘািতক। ভগবান বুd বলেছন, pাণী মাti মৃতযু্ভেয় সবর্দা তটs, মৃতযু্ভয়েক 
েকu eড়ােত পাের না, তাi জীবহতয্া কেরা না। eকটা মাছেক ধরেত েগেল মৃতযু্ভেয় েসo পািলেয় েবড়ায়। েদবতারা পযর্n 
হাতেজাড় কের ীকৃে র ঐ িব rেপর সামেন দাঁিড়েয় stিত করেছ। 
 
 eখােন িক হে , যারা যুd করেত eেসেছ তােদর aেনেকi ীকৃে র মেধয্ ঢুেক যাে , িকভােব ঢুেক যাে  পের তাo 
বলেবন। আবার aেনেক ভেয় কাঁপেছ। িমিলটািরর eক িbেগিডয়ােরর মুখ েথেক খুব snর কেয়কিট কথা েশানা িগেয়িছল। 
িbেগিডয়ারেক িজেjস করা হেয়িছল eটা িক িঠক েয শুধু িশখরাi খুব সাহসী o ভােলা ৈসিনক হয়? ei pে র utের িতিন 
বলেছন – eটা aেনেকরi ভুল ধারণা েয িশখরাi শুধু ভােলা িমিলটাির পােসর্ানাল হয়, আসেল every man by nat ure i s     
coward, pেতয্কিট মাnষi sাভািবক ভােব কাপুrষ, আর মতৃযু্েক সবাi ভয় পায়। আমরা মেন কির িবহারী, বা ালী, তািমল, 
পা াবী সবাi িমিলটািরেত আলাদা আলাদা মেনাভােবর হেয় থােক, িকnt eরা সবাi যখন মৃতযু্র মুেখ দাঁিড়েয় আেছ বুঝেত পাের 
তখন সবাi ভয় পায়। ei ভয়টা যােত না হয় তাi আেগ থাকেতi aেনক রকম েTিনং েদoয়া হয়, িকnt যতi েTিনং েদoয়া েহাক 
না েকন, যখন বুেঝ যায় েয আমােক মৃতযু্র মুেখামুিখ দাঁড়ােত হেয়েছ তখন সবাiেকi ei মতৃযু্ ভয় আ n কের েদয়। eখােন 
eiভােব েকান পাথর্কয্ করা যােব না, িশখরা কম ভয় পায় আর তািমলরা েবিশ ভয় পায়।  
 
 যাঁরা ei যুেd িলp নয় তাঁরা হে ন মহিষর্, িসdগণ। eনারা সবাi ঋিষ, িসdরা আবার মহিষর্েদর েথেক আরo oপের। 
ssীতযু্k ব্া মহিষর্িসdস াঃ, চািরিদেক যা লkণ েদখা যাে  তােত েবাঝা যাে  মহা uৎপাত o মহা pলয় হেত যাে , তাi মহিষর্, 
িসdগণরা ssী বচন করেছন, জগেতর কলয্াণ েহাক, শািn েহাক, বেল pচুর stিত কের যাে ন। আেগকার িদেনর রাজারা সব সময় 
রাজপুেরািহতেদর সে  রাখেতন, যখনi িকছু aশুভ িজিনষ েদখা যাে  তাড়াতািড় কের তখনi তাঁরা রাজপুেরািহতেদর িদেয় 
ssীবচন করােতন। েযমন আঠার নং ে ােক aজুর্ন sব করেছন – tমkরং পরমং েবিদতবয্ং, বা চNীেত সবর্ম লম েলয্ িশেব 
সবর্াথর্সািধেক, egেলা হে  ssীবচন। গৃেহ যিদ aশািn চলেত থােক, নানা ধরেণর uৎপাত হয় তখন ei সব ssীবচন পাঠ করেল 
সংসাের শািn িফের আেস। চNী পাঠ করেল eমিনেত েযমন শিk বৃিd হয় েতমিন আবার ssীবচনo, যিদ uৎপাতািদ হেত থােক 
তাহেল েসgেলা শাn হেয় যায়। কারণ ভগবান বা েদবতারা কখন aশািn কেরন না, aশািn আেস িনেজর মন েথেক আর বাiেরর 
েছাটখাট িজিনষ েথেক, েপাকা মাকেড়র মতi eরা। ঈ রীয় শিk েতা িবরাট শিk, তাi যখন ঈ রী শিkর আবাহন করেত শুr 
কের েদেব তখন ei আsিরক শিk, দানিবক শিk gেলা দেম যায়। তারপর aজুর্ন বলেছন – 
 
    rdািদতয্া বসেবা েয চ সাধয্া 
     িবে হি েনৗ মrতে া পা । 
    গnবর্যkাsরিসdস া 
     বীkেn tাং িবিsতাৈ ব সেবর্।।২২।। 

 নানান রকেমর েয ৈদবী শিk, েযমন rd, আিদতয্, বs, সাধয্, িবৈ েদব, aি নীkমার, বায়ু আর u পা, u পা হে ন 
eকধরেণর িপতৃগণ, যাঁরা an িকছু খাoয়া দাoয়া কেরন না, শুধু সূেযর্র রি i পান কের থােকন, গnবর্েদর মেধয্ হাহা হূহূ, দশম 
aধয্ােয় িছল গnবর্ানাং িচtরথঃ, িকnt িচtরেথর েথেকo আরo িবখয্াত গnবর্ হেল হাহা হূহূ। গnবর্রা সাধারণত স ীেত পার ম, 
িকnt হাহা হূহূরা হে ন আধয্ািtক মেনাভাবাপn গnবর্। িঠক েতমিন িপতগৃণরা ততটা আধয্ািtক নন িকnt u পারা আধয্ািtক gণ 
সmn িপতৃগণ। eঁেদর সবার সােথ যk, sরিসdস রা সবাi িবিsত হেয় ei িব rপ দশর্ন করেছন। eটা ei নয় েয শুধু aজুর্নi 
eখন ীকৃে র ei িব rপ েদখেত পারেছন, িকnt eনারা সবাi মহিষর্ িকনা, সাধারণ েকu নন eনারা, eখােন িচtরেথর নাম বলা 
হে  না, aযর্মার নামo বলা হে  না, eখােন বলেছন হাহা হূহূ, u পা, eঁনারা সবাi আধয্ািtক gণসmn বয্িkt, eখােন যাঁেদর 
নাম করা হে  তাঁরা তাঁেদর িনেজেদর জািতর মেধয্ ে  পুrষ। তাi eনােদরo ei িব rপ েদখার েসৗভাগয্ হেয়েছ। সবাi িক 
েদখেছ? 
 
    rপং মহৎ েত বhবক্tেনtং 
     মহাবােহা বhবাহrূপাদm । 
    বহদূরং বhদংTাকরালং 
     দৃ ব্া েলাকাঃ pবয্িথতাsথাহm ।।২৩।। 

 েহ ভগবান, আপনার ei িবরাট rেপর মেধয্ কত মখু, কত েচাখ, কত বাh, ঊr, কত চরণ আর বh uদর, কত রকেমর 
েপট। আর আপনার হাজার হাজার মুখgেলার সােথ িবরাটাকার দাঁত gেলা েদেখ পুেরা বয্াপারটা eত ভয় র লাগেছ েয আিমo aিত 
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মাtায় ভেয় কাতর হেয় পড়িছ। ঠাkর বলেছন, যিদ েকান েমেয়র pিত আসিk হেয় যায় তখন ঐ েমেয়র সব a gিল যিদ িdgণ 
কের েদখা হয়, তাহেল সব আসিk চেল যােব। ীকৃ  aজুর্েনর সখা, েস িনেজi সখার ei rপ েদেখ ভেয় কাঁপেছ তাহেল an 
pাণীর িক aবsা হেব ভাবাi যাে  না, সমs pাণী ভেয় তটs হেয় কাঁপেত শুr কেরেছ। মােক যতi েছেল ভােলাবাsক, মা যখন 
েরেগ যায় বা বাপ মা িমেল ঝগড়া শুr কের তখন সnানo ভেয় কাঁপেত থােক। আেমিরকােত eকটা গেবষণা করা হেয়িছল বা ারা 
িকেস সব েথেক েবিশ ভয় পায়। গেবষণার পর েযটা েবিরেয়েছ তােত বলেছ েয বা ারা বাবা-মার ঝগড়া আর িডেভাসর্েক েবিশ ভয় 
পায়, আর sুেলর েহডমাsার যিদ েকান বা ােক েডেক পাঠায়।  
 
    নভঃsৃশং দীpমেনকবণর্ং 
     বয্াtাননং দীpিবশালেনtm । 
    দৃ ব্া িহ tাং pবয্িথতাnরাtা 
     ধিৃতং ন িবnািম শমং চ িবে া।।২৪।। 

 েহ ভগবn , আপনার ei িবশাল rপ আকাশেক sশর্ করেছ, দীpমেনকবণর্ং, নানান বণর্যুk ei িবশাল rপ সব সময় 
jলেছ, েতেজাময়। েয িবsািরত মখু চািরিদেক ছিড়েয় আেছ, েচাখgেলা jলjল করেছ। দৃ ব্া িহ tাং pবয্িথতাnরাtা, eকাদশ 
aধয্ােয় pবয্িথত কথাটা aেনকবার আেস, aজুর্ন বলেছন আপনার ei ভয় র rপ েদেখ আমার anরাtা ভেয় কাঁপেছ। তার ফেল 
িক হে ? ধৃিতং ন িবnািম শমং চ িবে া, ধৃিতং, মােন ৈধযর্ রাখেত পারিছ না, ফেল মন চ ল হেয় যাে , মেনর সাময্ভাব ন  
হেয় যাে । dেটা িজিনষ aজুর্েনর হে , মেনর েয শািn েসটা হািরেয় েফলিছ, মেনর েয শািn হািরেয় েফলিছ তাi নয়, ৈধযর্, েযটা 
িদেয় মেনর সব িকছু ধের রাখা সmব হয়, েসi ৈধযর্o হািরেয় েফলিছ, িনেজর আtিনয়ntণ হািরেয় যাে । aজুর্ন আর িক েদখেছ? 
 
    দংTাকরালািন চ েত মখুািন 
     দৈৃ ব্ব কালানলসিnভািন। 
    িদেশা ন জােন ন লেভ চ শমর্ 
     pসীদ েদেবশ জগিnবাস।।২৫।। 

 মাnষ যখন ভগবানেক জগদািtকা rেপ, মােন ei জগৎ rেপ েদেখ তখন েস কখনi শািn পায়না। ভগবােনর ভk 
কখনi ভগবােনর জগতলীলা েদখেত চায়না, কারণ ভগবােনর জগতলীলার মেধয্ জগেতর aেনক িকছু বাsব িজিনষ থােক েযটা 
সাধারণ মাnষ sাভািবক ভােব েমেন িনেত পােরনা। ei জগতলীলার মেধয্ ভয় র rপo eেস যােব। িক রকম ভয় র? ei েয 
িবশাল আকৃিত, েসটা আবার দীঘর্ দn dারা িবকৃত আর pলয়কােলর েয aিg, আমােদর pলয়কােল আবার সব িকছু শীতল হেয় যায় 
না, eখােন ভীষণ গরেমর সােথ তুলনা করা হয়। মজার বয্াপার হল, িফিজেkর ভাষায় pলয় হল bয্কেহাল, bয্াকেহাল যখন ৈতরী 
হয় তখন pচুর তােপর uৎপn হয়, িকnt ী ানেদর ঐিতেh বলা হয় pলয় কােল সব ঠাNা হেয় যায়। ei ভয় র িবশাল rপ আর 
কালািg েদেখ িদেশা ন জােন ন লেভ চ শমর্, আমার িদg ম হেয় যাে , েকানটা পূব েকানটা পি ম িকছুi বুঝেত পারিছ না, মাথা 
ঘেুর যাে । মাnেষর যখন pচুর ক  হয়, মানিসক uেdগ uৎকNােত েভে  পেড় তখন েটর পায়না িক করেছ েকান িদেক যাে । ন 
লেভ চ শমর্, আিম শািn পাি  না, আমার sখ হািরেয় েগেছ। আপিন ঈ র, ঈ রেক েদেখ যিদ শািn না পাi, sখ না হয় তাহেল 
েসi ঈ রেক েদেখ আমার িক লাভ, sখ েতা দূেরর কথা আিম িদক হািরেয় েফলিছ িকছুi বুঝেত পারিছ না। pসীদ েদেবশ 
জগিnবাস, েহ জগিnবাস, তাi আপনার কােছ আমার pাথর্না আপিন আমার uপর pসn হuন। 
  
    aমী চ tাং ধতৃরাTs পtুাঃ 
     সেবর্ সৈহবাবিনপালসৈ ঃ। 
    ভীে া েdাণঃ সতূপtুsথাহেসৗ 
     সহাsদীৈয়রিপ েযাধমৈুখয্ঃ।।২৬।। 

 বড় বড় বীর রাজnবগর্, েযাdা, aবনীপাল, যারা েকৗরব আর আমােদর uভয় পেkর হেয় লড়াi করেত eেসেছন, ভী , 
েdাণ, কেণর্র সােথ eরা সবাi eক eক কের পেরর পর আপনার ঐ আgেনর মত মুখ গhের drত pেবশ কের যাে । ei ে াকিট 
পেরর ে ােকর সে  সmিকর্ত। pেবশ কের িক হে ? 
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    বক্tািণ েত tরমাণা িবশিn 
     দংTাকরালািন ভয়ানকািন। 
    েকিচিdলgা দশনাnেরষ ু
     সংদৃ েn চিূণর্ৈতrtমাৈ ঃ।।২৭।। 

 আপনার ঐ লmা লmা ভয়ানক দাঁেতর মেধয্ িদেয় সব আপনার েভতের pেবশ কের যাে । েকিচিdলgা দশনাnেরষু 
সংদৃ েn চূিণর্ৈতrtমাৈ ঃ, মাংস খাoয়ার সময় আমােদর সবটাi েপেট চেল যায় না, িকছু িকছু মাংেসর টুকেরা দাঁেতর ফাঁেক 
আটেক থােক, eখােনo ভগবান যখন ভী , েdাণ, কণর্ আর যত লk লk বীর েযাdারা আর রাজােদর ভkণ কের িনে ন, ভkণ 
করার সময় দাঁেতর চােপ aেনেকর মাথা েফেট েগেছ, aেনেকর মাথা আপনার দাঁেতর ফাঁেক আটেক রেয়েছ, মাংসgেলা ঝলুেছ, 
েযমন িসংহ যখন হিরণেক িশকার কের মুেখর মেধয্ ঢুিকেয় েদয় তখন হিরেণর মাংসgেলা েযভােব ঝুলেত থােক। ei দৃ  েদেখ 
আিম িsর থাকেত পারিছ না, ভেয় কাঁপিছ। েকান িচtিশlীর kমতা েনi ei দৃ টা রঙ তুিল িদেয় ফুিটেয় তুলেব। ei দৃ  
aবেলাকন করা দূের থাক, কlনা করেলi গা িশuেড় uঠেব। eiটাi হে  ভগবােনর rপ, ভগবান বারবার বলেছন আিমi হলাম 
সব িকছুর uৎপিtর sল আবার pলয়টাo সব আমার মেধয্i। uৎপিtটা েদখান হেয়েছ, eবার pলয়টাo েদেখ নাo, dেটাi আমার 
rপ। জীবনটাo তাঁর মতৃযু্টাo তাঁর, aথচ আমরা ভগবােনর ei মতৃযু্rপােক মানেত পািরনা, মতৃযু্ আমােদর কােছ আত । আমরা 
েযমন ভােব খাদয্ ভkণ কির, ভগবানo িঠক ঐভােব eকটা eকটা কের gাস তেুল খাে ন? না না ঐভােব িতিন খাে ন না। 
িকভােব ভkণ করেছন? 
    
    যথা নদীনাং বহেবাহmুেবগাঃ 
     সমdুেমবািভমখুা dবিn। 
    তথা তবািম নরেলাকবীরা 
     িবশিn বক্tাণয্িভিবjলিn।।২৮।। 

 নদীর জলাধারা েযমন সমুেd িগেয় িমেশ যায়, ঐভােব জেলর েsােতর মত দেল দেল সব pাণী আপনার মেধয্ ঢুেক 
যাে । আপনার মুখটা আgন, jলjল করেছ, আর ঐ আgেনর মেধয্ মাnেষর ধারা, eক িদক েথেক না, চািরিদক েথেক মাnেষর 
ধারা েsােতর মত আপনার মেধয্ ঢেুক যাে । eখন যুd হেব বেল ei রকম হে  তােতা নয়, সারা িব  জুেড় pিত মুhেতর্ কত 
লk লk েলাক, কত েকািট েকািট pাণী মতৃযু্ মেুখ পিতত হে , মতৃযু্ মােনi েতা েসi ঈ েরর jলn মুখ গhের ঢুেক যাoয়া। aজুর্ন 
আেরকিট uপমা িদে ন – 
 
    যথা pদীpং jলনং পত া 
     িবশিn নাশায় সমdৃেবগাঃ। 
    তৈথব নাশায় িবশিn েলাকা- 
     sবািপ বক্tািণ সমdৃেবগাঃ।।২৯।। 

 আgন যখন jালান হয় তখন পত gেলা আেলার িদেক ধািবত হেয় আgেন eেস পেড়। যখন gাম েদেশ েপাকার খুব 
uপdব হয়, eমন uপdব হয় েয েচােখ মুেখo েপাকা যখন তখন ঢুেক যায়, সাiেকল চালানo খুব মুশিকল হেয় যায়, েচােখর মেধয্ 
ঢুেক েগেল eমন jালা করেব েয সাiেকল েথেক েনেম েপাকা না েবর করা পযর্n িকছুi েচােখ েদখেব না।  তখন েপাকাgেলােক 
েশষ করবার জn আgন jালান হয়, eেত েপাকার uপdব aেনক কেম যায়। মজার বয্াপার হল, েযটা িবjানীর বেল েয েপাকা 
gেলা যখন আgেনর আেলার িদেক ছুেট যায় তখন েপাকাgেলা ভােব েয আgন েথেক oরা দূের সের যাে , িকnt আসেল আgেনর 
েভতের েযেত থােক। িবjানীরা aেনক িথoরী েদন, েকানটা সতয্ েকানট িঠক আমরা বলেত পারব না, কারণ aেনক কারেণ oরা 

আgেনর িদেক ছুেট যায় আর oর মেধয্i সব jেলপুেড় মের। তৈথব নাশায় িবশিn েলাকাsবািপ বক্tািণ সমৃdেবগাঃ, িঠক 
eiভােব সমs pাণী েপাকাgেলার মত মরেছ, আপনার মুেখর মেধয্ েবেগ ঢুেক যাে , আর ei েবগ সমৃdেবগাঃ, মােন েবগ kমশ 
েবেড়i চেলেছ। eiসব েদেখi ভগবান বুেdর মেধয্ pচN কrণার uেdক uথেল uেঠিছল – আহাঃ িকভােব মাnষgেলা মরেছ, েয 
জীবনধারণ করবার জn জn িনে  েসi মরেছ, eiেতা জীবন তার uপর আবার ei জগৎ, iিndয়sখ eiসেবর pিত eেতা 
আসিk। িকnt বুঝেত পারেছ না িকভােব েস মৃতযু্র িদেক েদৗড়াে , সমৃdেবগাঃ, েদৗড়ানর গিতটা েবেড়i যাে  আর মতৃযু্o ততi 
সিnকেট চেল আসেছ, মাnেষর ei বয্াপাের েকান hঁশi েনi, ভগবান বুd eiটাi েচেয়িছেলন িকভােব eটােক আটকােনা যায়।  
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    েলিলhেস gসমানঃ সমnাৎ 
     েলাকাn সমgাn বদৈনjর্লিdঃ। 
    েতেজািভরাপযূর্ জগৎ সমgং 
     ভাসsেবাgাঃ pতপিn িবে া।।৩০।। 

 আপনার ei সংহার মিুতর্, দাঁেতর ফাঁেক কাrর মাথা, কাrর মাংস আটেক ঝলুেছ, তার মেধয্ আপিন আবার েলিলhেস, 
েলহন করেছন, েচেটপুেট সব খাে ন। দi, পােয়স েযমন েচেট েচেট খায়, ভগবানo েতমিন েচেট েচেট খােছন। কােক? ঐ েয 
মাnষgেলা ভী , েdাণ, dেযর্াধন, কণর্ সব কটােক। eটাi হে  মতৃযু্rপা কালীর rপ। তাi বলা হয় েয মৃতযু্েক ভােলাবাসেত 
পােরনা, ঈ রেক মৃতুয্rেপ না েদখেত পারেল চরম uপলিb তার কখনi হেত পারেব না। কারণ মৃতযু্টাo ঈ েরর eকটা 
aব mািব বাsব rপ। িহndধেমর্র eটাi ৈবিশ য্ মৃতুয্েক an কাrর কাঁেধ চািপেয় েদoয়া হয় না, eটাo ঈ েরর, জীবন েথেক 
মতৃযু্ সবটাi তারঁ। েতেজািভরাপূযর্ জগৎ সমgং, আপনার েদদীপয্মান েতজ সমs জগতেক pািবত কের িদে । 
 
     আখয্ািহ েম েকা ভবাngrেপা 
     নেমাহst েত েদববর pসীদ। 
    িবjাতিুম ািম ভবnমাদয্ং 
     ন িহ pজানািম তব pবিৃtm ।।৩১।। 

 আিম েতা জািন আপিন আমার সখা কৃ , িকnt ei ভয় র জগdয্াপী rেপ আপিন েক, ei rপ েদেখ আিম িsর থাকেত 
পারিছ না, আমার মাথা ঘুরেছ, আিম িকছুi বুঝেত পারিছ না, আপিনi িক আমার েসi সখা ীকৃ , িকnt আমার বnু ীকৃে র 
সােথ আপনােক আিম েমলােত পারিছ না। নেমাহst েত েদববর pসীদ, আপনােক আিম pণাম করিছ, আপিন েদবতােদরo েদবতা, 
আপিন আমােক কৃপা কrন আপিন েক আমার জানেত খুব iে  করেছ। ন িহ pজানািম তব pবৃিtm , আপিন িক করেত চাiেছন 
িকছুi বুঝেত পারিছ না। আপনার pবৃিtটা িক? pবৃিt মােন হে  েকান িকছু কাজ করেত নামার েয uেd । আপনার pেচ ার 
uেd  আিম বুঝেত পারিছ না। তখন ভগবান ীকৃ  aজুর্নেক আ s কের utর িদেত শুr করেছন। 
 
             ীভগবাnবাচ 
    কােলাহিs েলাকkয়কৃৎ pবেৃdা 
     েলাকাn সমাহতুর্িমহ pবৃtঃ। 
    ঋেতহিপ tাং ন ভিব িn সেবর্ 
     েযহবিsতাঃ pতয্নীেকষ ুেযাধাঃ।।৩২।। 

 আিম হি  কাল, েলাকkেয়র জn আিম eখন ei িবরাট rপ ধারণ কের িনেয়িছ। ভগবান eকিদেক েযমন েলাকিহতায় 
িতিনi আবার েকান েকান সময় েলাকkয়কারী কাল। েলাকাn  সমাহতুর্িমহ pবৃtঃ, আিম eখন েলােকর সংহার করার জn েনেমিছ, 
আমার েসi শাn rেপর কথা eখন ভুেল যাo। ঋেতহিপ tাং ন ভিব িn সেবর্ েযহবিsতাঃ pতয্নীেকষু েযাধাঃ, আর aজুর্ন, তুিম 
যিদ eখন যুd নাo কর তােতo িকছু eেস যােব না, আিম eখন িনেজর েথেকi েনেম পেড়িছ ei যুd করার জn, িবপk দেলর 
যত বীেররা আেছ তারা েকui আর eখন জীিবত থাকেব না, েকu eেদর বাঁচােত পারেব না। ei কারেণi বলা হয় রােখ হির েতা 
মাের েক, মাের হির েতা রােখ েক। মারেতo িতিন বাঁচােতo িতিন। হিরi eখন মারেত েনেম েমেরেছন তিুম যুd কর আর নাi কর, 
আিমi সব েমের েশষ কের রাখব। েসiজn aজুর্ন তিুম – 
 
    তsাৎ tমিুt  যেশা লভs 
     িজtা শtnূ ভkূব্ রাজয্ং সমdৃm । 
    মৈয়ৈবেত িনহতাঃ পবূর্েমব 
     িনিমtমাtং ভব সবয্সািচn ।।৩৩।। 

 েহ aজুর্ন, তিুম eখন যুেd pবৃt হoয়ার জn uেঠ দাঁড়াo, েতামােক eiজni বেলিছলাম যুd করেত। যুd কের যশ 
লাভ কর আর শtrেক জয় কের ei িন ন্টক রাজয্ েভাগ কর। মৈয়ৈবেত িনহতাঃ পূবর্েমব িনিমtমাtং ভব সবয্সািচn , িনিমt di 
রকম aেথর্ বয্বহার করা হয়, eকটা হে  লkণ আেরকিট aথর্ হে  uপলk েযটার dারা করা হয়। eখােন aজুর্নেক িনিমt হেত 
বলা হে , aথর্াৎ aজুর্ন uপলk মাt। যখন aশুভ েকান লkণ েদখা যায় হয় তখন েসটােকo বলা হয় িনিমt, েযমন রাsা িদেয় 
েযেত েবড়াল রাsা েকেট চেল েগল, তারপর েদখা েগল খারাপ িকছু হেয় েগল। eখন েবড়াল রাsা কাটল বেল খারাপ হল না িক 
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খারাপ হবার িছল বেলi েবড়াল রাsা েকেট িদল। আমরা মেন কির েবড়াল রাsা কাটল বেলi খারাপ িকছু হল। িকnt তা নয়, পর 
পর িকছু খারাপ হেত যাে , েবড়াল কাটা eকটা লkণ, eটােকo বলা হয় িনিমt। তেব সব িকছু সবার েkেt খােট না। ভগবান 
eটাi বলেছন, aজুর্ন তুিম িনিমt মাt হo, েয িবরাট সংহার হেত যাে  মৈয়ৈবেত িনহতাঃ পবূর্েমব, eেদর আিম আেগi েমের 
েরেখিছ। আর তিুম যিদ িনিমt না হo তাহেল আিম আেরকজনেক িনিমt বািনেয় েনব। মাsারমশাi তখন ঠাkেরর কথাgেলা 
িলিপবd করিছেলন, িকছু eকটা asিবধা হoয়ােত েলখা বn কের িদেয়িছেলন। তখন ঠাkর মাsারমশাiেক বলেছন – কািরগেরর 
কােছ aেনক নল থােক, eকটা নল কাজ না করেল আেরকটা নল লািগেয় েনয়। ঠাkেরর কথাgেলা মাsারমশাi তখন িলখিছেলন, 
মাsারমশাi হেলন নল, ঠাkর হেলন কািরগর। েকান কারেণ eকটা সময় মাsারমশাi িলখেত চাiিছেলন না। ঠাkেরর বkবয্ হে  
তিুম যিদ না েলখ তাহেল কািরগেরর কােছ aেনক নল আেছ, আেরকটা নল লািগেয় েনেব। তিুম যিদ কােজ েলেগ যাo তাহেল তিুম 
িনেজ ধn হেয় যােব। sামীজী বলেছন – ীরামকৃ  rপী ei জগৎ রথ চলেত শুr কেরেছ, েয ei রথেক আটকােত যােব েস 
িপেষ যােব, আর যারা হাত লাগােব তারা ধn হেয় যােব। ei রথেতা যােবi eটােক েক আটকােব! আিম যিদ হাত না লাগাi 
তাহেল ভগবান আরo পাঁচজনেক দাঁড় কিরেয় েনেবন। aজুর্নেক ভগবান ei কথাi বলেছন, আিম eেদর সব কটােক েশষ করেত 
যাি , eরা েকui বাঁচেব না, মাঝখান েথেক েতামােক দাঁড় কিরেয় িদেয় আিম েতামােক িনিমt কের িদলাম, তুিম যিদ যুd না কর 
তাহেল আিম an কাuেক দাঁড় কিরেয় েদব, আর যুd করেল েতামারi কীিতর্, যশ হেব।  
 
 িঠক িঠক ei িজিনষটা না েদখা পযর্n ‘ঠাkেরর i ােতi সব িকছু হয়’ ei সারতttটা েবাঝা যায় না। ঠাkরi েয সব 
কেরন eটা eখােন eেসi পির ার েবাঝা যায়, তার আেগ যতi বিল ঠাkেরর i া, েসgেলা সবi মুেখর কথা হেয় যায়। আমরা 
যখন িকছু কির তখন মেন কির আমরাi করিছ, িকnt ঠাkরi সব আেগ থাকেত কের েরেখেছন। ঠাkর খুব snর dেটা uপমা 
িদে ন, eকটা বলেছন – গাছ কাটার সময় কাটেত কাটেত যখন eকটু বািক থােক তখন সবাi গাছ কাটা বn কের গাছ েথেক 
দেূর সের দাঁড়ায়, তখন গাছটা িনেজ েথেকi hড়মড়ু কের পেড় যায়। মাnেষর িক kমতা আেছ েয ei িবশাল সংসারচkেক েকেট 
েবিরেয় আসেত পারেব। eেদর মেধয্ যারা জপ-ধয্ান করেছ, শাst কথা শুনেছ বুঝেত হেব eটা তােদর eক িবশাল েসৗভাগয্। 
বতর্মান সমােজর িদেক eকটু তািকেয় েদখেল েবাঝা যায়, মাnষ িক aবsার িদেক agসর হে , খািল iিndয়sখ, েভাগসবর্s 
জীবনেক আিল ন কের চরম sাথর্পরতায় িনমj হেয় সবর্নােশর িদেক চেলেছ। eরা শাst কথা শুনেব আর সংসার েথেক েবেরােব, 
eটা িক কখন সmব!! যখন ভগবান grrেপ eেস ei গাছটােক েকেট েদন, মােন ei সংসার বnন েকেট েদন, তখন ei গাছটা 
িনেজ েথেক ধড়মড় কের পেড় যােব। িনেজ েথেক েকাথায় পড়েছ, ভগবান যখন grrেপ আেসন তখনi িতিন িনেজ েথেক আেগi 
েকেট েদন। েসiজn আমরা aমুক gr তমকু gr বিলনা, আমােদর কােছ gr হে ন ীরামকৃ  িনেজ। আমরা েয বিল আিম শাst 
পড়িছ, আিম জপ-ধয্ান করিছ, িকnt eকবারo ভািবনা আমার dারা িক জপ-ধয্ান করা সmব, িতিন সব কের েরেখ িদেয়েছন। ei 
েয েবাধটুk হে  আিম করিছ, গাছটােক কাটা হেয়িছল বেলi িনেজi পেড় যােব ঐ েবাধ, িতিন েকেটেছন বেলi তিুম জপ-ধয্ান 
করেত পারছ।  
 
 িঠক েতমিন আেরকিট uপমােত বলেছন – নদী েথেক যখন খাল েকেট জিমর সে  েযাগ করা হয় তখন েশষটায় eেস 
েছেড় েদয়, তখন মািট িভেজ িভেজ হেয় আপনা েথেকi েভে  যায় তখন নদীর জল kলkল কের ঢকুেত থােক। আসল েয খাল 
কাটার েসটা িতিনi েকেট িদেয়েছন, eখন েযটা ভা ন ধরেছ েসটা আিম মেন করিছ আিম েভে  িদি । িকnt তা নয়, িনিমtমাtং 
ভব সবয্সািচn । তুিম িনিমt মাt, তিুম যিদ না কর আেরকজনেক িদেয় িতিন কিরেয় েনেবন। মূল কথা হল eiটাi – 
aহ ারিবমূঢ়াtা কতর্াহিমিত মnেত। তিুম যিদ aহ াের িবমূঢ় হেয় িনেজেক কতর্া মেন কর তাহেল তুিম মরেব। eiটাi মেন 
রাখেত হেব আমরা যা কমর্ করিছ সব িনিমtমাtং, িতিন আমােক ei কােজর জn িনিদর্  কের েরেখেছন বেলi আিম করিছ, আিম 
না করেল িতিন আেরকজনেক িদেয় কিরেয় েনেবন। আর িক বলেছন ভগবান – 
 
    েdাণ  ভী  জয়dথ  
     কণর্ং তথাহnানিপ েযাধবীরাn । 
    ময়া হতাংsং জিহ মা বয্িথ া 
     যধুয্s েজতািস রেণ সপtাn ।।৩৪।। 

 মহাভারেত েয চারজন বীরেক grt েদoয়া হেয়েছ গীতােতo eখােন েসi চারজন বীেরর নাম করা হে । pথম জন 
হে ন েdাণ, েdাণাচােযর্র িবেশষt হে , যতkণ িতিন ast ধারণ কের থাকেবন ততkণ েকu তাঁেক বধ করেত পারেব না। ভী , 
oনার িছল েs ামৃতুয্, যতkণ িতিন িনেজ না মরেত চাiেছন ততkণ িতিন মরেবন না, জয়dেথর বর িছল যার হাত েথেক তার মুN ু
মািটেত পড়েব েসo মারা যােব। কেণর্র বয্াপাের আচাযর্ শ র বলেছন েয, কণর্ হে ন সূেযর্র েতেজ কnাজাত পুt। আচাযর্ কণর্েক 
কnা পুt েকন বলেছন eটা খুব তাৎপযর্পণূর্। কারণ কেণর্র জnদাtী kিnর তখনo িববাহ হয়িন, kমারী aবsায় kিn তখন 
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পিবtতমা kমারী িছেলন, আর েসi পিবtতায় সূেযর্র েতেজ জn হেয়িছল বেল কেণর্র মেধয্ িবেশষ শিk o kমতা eেস িগেয়িছল। 
জয়dেথর বাবা িছেলন িবরাট তপsী an িদেক dেযর্াধনেদর eকমাt েবান dঃশলার sামী। পাNবরা যখন বনবােস িছেলন তখন 
জয়dথ eকিদন েdৗপদীেক জ েল eকা েপেয় aপহরণ কের িনেয়িছল, আিম হলাম রাজা আর েতামার sামীরা সব aপদাথর্ 
েতামােক রানীর মযর্াদায় না েরেখ eখােন জ েল েফেল েরেখেছ, েতামােক আিম রানী মত রাখব, আমার সােথ চেল eস। খবর 
েপেয় ভীম aজুর্ন সবাi িমেল জয়dথেক েপছেন ধাoয়া কের আkমণ কেরিছল। যখন জয়dথেক বnী কের িনেয়িছল তখন যুিধি র 
eেস ভীম আর aজুর্নেক বলেলন – মেন েরেখা, জয়dথ আমােদর ভgীপিত oেক pােণ েমের আমােদর েবানেক িবধবা কের িদo 
না। যুিধি েরর আjায় জয়dথেক pােণ না েমের মাথা মুিড়েয় চারেট িটিক েরেখ েছেড় িদেয়িছল। eেত জয়dথ িনেজেক খুব 
aপমািনত েবাধ কের। তখন েস িশেবর তপsা করেত চেল যায়। তপsােত িশবেক সnt  করার পর িশব বর িদেত চাiেল জয়dথ 
বলল আিম পাNবেদর হারােত চাi।  তখন িশব বলেলন – aজুর্েনর কােছ আমার পাশুপত ast আেছ তাi aজুর্নেক েকu হারােত 
পারেব না, তেব eকটা িদন বািক চারজন পাNবেক হারােত পারেব, aজুর্নেক তুিম েকান িদন হারােত পারেব না, ei বয্াপাের 
আমার িকছু করার েনi। an িদেক জয়dেথর বাবা েছেলেক আশীবর্াদ িদেয় েরেখেছন যার হাত েথেক েতামার মাথা মািটেত পড়েব 
তার মাথা সে  সে  হাজারটা টুকেরা হেয় uেড় যােব।  
 
 eবার েযিদন krেkt যুেdর সময় চkবুয্হ রচনা করা হেয়েছ েসiিদন কায়দা কের aজুর্নেক dেযর্াধনরা চয্ােল  কের 
an িদেক িনেয় েগেছ। আর চkবুয্েহর মুেখ জয়dথেক দাঁড় কিরেয় িদেয়েছ। aিভমnয্ চkবুয্েহ েঢাকার েকৗশলটা জানত বেল 
কায়দা কের ঢুেক েগেছ। পের যুিধি র, ভীম, নkল আর সহেদবরা eেক eেক যখন ঢুকেত েগেছ জয়dথ চারজনেক িপিটেয় ভািগেয় 
িদেয়েছ। চkবুয্েহ েশষ পযর্n েকu pেবশ করেত পারল না, যার জn aিভমnয্ eকা লড়াi কের মারা েগল। aজুর্ন খবর েপেয় 
িদিবয্ কের বসল েয পেরর িদন জয়dথেক না মারেত পারেল আিম িনেজi আgেন pেবশ কের যাব।  তখন আবার ীকৃ  িচnায় 
পেড় েগেলন। aজুর্ন যিদ বাণ চািলেয় জয়dথেক মাের আর তার মুN ু মািটেত পড়েল aজুর্নo েতা মারা যােব। aজুর্ন মারা েগেল 
krেkt যুেdর সব েশষ, জয়dথেক েমের েতা তাহেল েকান লাভ হেব না। তখন aজুর্েনর জn ীকৃ  eকটা িবেশষ বাণ িঠক 
করেলন। জয়dেথর বাবা েছেলর ভােলার জni ঐ বর িদেয়িছেলন। aজুর্েনরo িদবয্শিk িছল, aজুর্ন ঐ িবশষ বাণটা মারেতi 
বাণটা জয়dেথর মুNটুােক েকেট িচল পািখর মত uিড়েয় িনেয় oর বাবা েযখােন তপsা করিছেলন েসiখােন বাবার েকােলর uপর 
মুNটুা uেড় eেস েফেলেছ। জয়dেথর বাবা তখন ধয্ান করিছেলন, েকােলর মেধয্ eকটা কাটা মুN ু পড়েতi িতিন হােত কের তুেল 
েদেখেন তাঁর েছেলরi মুN ু, েছেলর মুN ু েদখেতi – e িক! বেলi হােত কের তুেল মািটেত েফেল িদেলন। eখন তাঁর হাত েথেকi 
মুNটুা পড়েতi জয়dেথর বাবার িনেজর মাথাটাi হাজারিট টকুেরা হেয় েফেট েগল। 
 
 ei চারজন হে ন িবেশষ kমতাবান েযাdা, েdাণাচােযর্র হােত যতkণ ast থাকেব েস মরেব না, ভীে র i ামতুৃয্, কণর্ 
হে ন সূযর্পুt আবার তাঁর কােছ রেয়েছ iেndর aেমাঘশিk। কেণর্র কােছ েয iেndর aেমাঘ শিk িছল েসটা যার uপর চালােব েস 
মরেবi। ীকৃ  তাi কায়দা কের ঐ astটােক ঘেটাৎকেচর uপর কণর্েক ঐ aেমাঘশিkর astটা চালােত বাধয্ করােলন, আর রiল 
জয়dথ, যার কািহনী eকটু আেগ আেলাচনা করা হল। ei চারজন pধাণ েযাdা, aজুর্েনর পেk সmব িছল না ei চারজেনক পরাs 
করা। িকnt ীকৃ  বলেছন, ময়া হতাংsব্ং জিহ মা বয্িথ া, আিম eঁেদর সবাiেক আেগi েমের েরেখিছ েতামার িচnার িকছু েনi, 
তিুম িনি n মেন যুd কের েতামার শtrেদর জয় কর। েতামার জয় হেবi কারণ আিম eেদর আেগi েমের েরেখিছ। দৃ পট আবার 
স েয়র কােছ চেল েগেছ, স য় বলেছ – 
     স য় uবাচ 
    eত tুা বচনং েকশবs 
     কতৃা িলেবর্পমানঃ িকরীটী। 
    নমstৃা ভয়ূ eবাহ কৃ ং 
     সগদ্ গদং ভীতভীতঃ pণময্।।৩৫।। 

 eকিদেক ঐ িবশাল িব rপ, তার oপর আবার হাজারটা সূেযর্র মত pদীp েতজঃপূণর্ jলn মুখ, তার মেধয্ kিtয়kেলর 
সব রাজারা, েযাdারা নদীর েsােতর মত ঢুেক যাে , তােদর আবার িতিন চবর্ণ কের যাে ন, কাrর মাথা েফেট যাে , কাrর মাংস 
দাঁেতর ফাঁেক আটেক িগেয় ঝলুেছ an িদেক সব মহিষর্, িসdগণ stিত করেছন, ei সব দৃ  েদেখ aজুর্ন ভীত কিmত কেলবের 
েয sব কেরিছল তার utের ীকৃ  aজুর্নেক সাntনা িদেয় যা যা বলেলন, সব শুেন aজুর্ন গদগদ কেন্ঠ িনেজর কথা বলেত শুr 
করেলন। eখােন আচাযর্ বলেছন গদগদ কেন্ঠ মাnষ কখন কথা বেল? যখন মাnষ pচN dঃখ পায় বা ভয় েপেয় যায় aথবা pচN 
আনn যখন হয় ei কয়িট aবsায় েচােখ জল eেস যায়, েচােখ জল eেস েগেল sরনালীেত ে া জেম যায়, েসi aবsায় তার 
মেনর েয কথা gেলা থােক েসgেলােক pকাশ করার সময় বাকয্sুরেণ aপটতুা eেস যায়, কথাgেলােক s  u ারণ করেত 
পােরনা, আর শbgেলা ধীের ধীের েবেরায়। ei আoয়াজটােক বলা হে  গদগদ। eখােন িkয়ািবেশষক, ভেয়র জn গদগদ কেন্ঠ 
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বলেছন, আনেn aিভভূত হেয় বলেছন না। ভগবােনর ঐ rপ েদেখ aজুর্ন ভেয় ঠকঠক কের কাঁপেছ। তাi aতয্n ভীত হেয় 
কাঁপেত কাঁপেত হাতেজাড় কের গদগদ কেন্ঠ বলেছন – 
 
     aজুর্ন uবাচ 
    sােন hষীেকশ তব pকীতর্য্া 
     জগৎ ph তয্nরজয্েত চ। 
    রkাংিস ভীতািন িদেশা dবিn 
     সেবর্ নমsিn চ িসdস াঃ।।৩৬।। 

 aজুর্ন বলেছন – েহ hষীেকশ আপনার ei ভয় র rপ েদেখ যত রাkস, asর, সব ভেয় চািরিদেক ছুেট ছুেট পালাে , 
an িদেক যাঁরা িসd, িসdরা হেলন ঋিষেদর েথেকo uপের, েযমন দশম aধয্ােয় বেলিছেলন িসdানাং কিপেলা মুিনঃ, িসdেদর 
মেধয্ আিম কিপল মিুন, িসdরা সবাi আপনার নমsার করেছন। eকিদেক েয রাkসরা ভেয় পালাে  আর an িদেক িসdরা েয 
আপনােক pণাম করেছ eেত েকান ভুল িকছু েনi eটাi যুিkযুk। eখােন মধসূুদন সরsিত িনেজর তরফ েথেক eকটা মnবয্ 
কেরেছন, যারা খুব ভয় পায়, েস েয েকান কারেণi ভয় পাক, সােপর ভয়, িবেছর ভয়, ডাকােতর ভয়, ভূেতর ভয়, েকান কারণ 
েনi aকারেণ ভয় পাে , িকছু িকছু েলােকর মেনর েভতের aকারেণi ভয় ঢেুক থােক, তারা যিদ েরাজ ‘o ঁ নেমা নারায়ণায়’ বেল 
গীতার ei মntটা সকােল িকংবা িবকােল বােরাবার জপ করেত পাের তাহেল েয েকান ভয় তার চেল যােব। েয েকান দানিবক বা 
আsিরক শিk নাশ হেয় যায় ei মntটা eiভােব জপ করেল, কারণ গীতার সব ে াকi মnt শিkর মত কাজ কের। aজুর্ন কৃতা িল 
হেয় বলেছন – 
 
    কsা  েত ন নেমরn মহাtn 
     গরীয়েস bhেণাহপয্ািদকেt র্। 
    aনn েদেবশ জগিnবাস 
     tমkরং সদসৎ তৎ পরং যৎ।।৩৭।। 

 েহ aনn, েহ েদেবশ, েহ জগিnবাস, আপিন হেলন সবার বড়, আপনার েথেক আর েকu ে  েনi। কারণ েসi 
িহরণয্গভর্, যাঁর েথেক সব িকছু সৃি  হেয়েছ, আপিন তাঁরo িপতা, আিদ কতর্া। নবম aধয্ােয় বলা হেয়িছল – িপতাহহমs জগেতা 
মাতা ধাতা িপতামহঃ, আপিন িপতা, আপিন মাতা, আপিন ধাতা আবার আপিন হেল িপতার িপতা, িপতামহ। sতরাং eটাi sাভািবক 
আপনােক সবাi pণাম করেব। tমkরং সদসৎ তৎ পরং যৎ, েবদােn যাঁেক পরম পুrষ বলা হেয়েছ, েবেদo যাঁেক পুrষ বলা 
হেয়েছ, আপিনi েসi পরম আিদ পুrষ, আপিন েসi পরম bh। আর আপিন হে ন সদসৎ, সৎ হে  েযখােন সৎ বুিdটা আেছ, 
েযমন ei েবাতলটা আেছ, ei েবাতেলর মেধয্ গr েনi ei েবাধটা আমার আেছ, ei েবাতলটাo আেছ ei েবাধ আেছ, েযখােন 
ei েবাধ বুিdটা আেছ েসটা হে  সৎ, আর েযখােন েবাধ বুিdর aভাব েসটা হে  aসৎ। তৎ পরং যৎ, আপিন ei সৎ o 
aসেতরo বাiের। েয িজিনষটােক iিndয় িদেয় জানা যায় েসটা সৎ আর েয িজিনষটােক iিndেয় িদেয় জানা যায় না েসটা হেয় েগল 
aসৎ, আপিন ei dেটারi পাের। eকিদেক আপিন আেছন, আপিন আেছন ei কথা েবেদ বলা হেয়েছ, ঋিষরা বেলেছন, aথচ 
আপনােক iিndয় িদেয় জানা যায় না। iিndয় িদেয় আপনােক জানা যায় না তাহেল আপিন aসৎ, িকnt ঋিষরা বলেছন আপিন 
আেছন, েবদ-েবদােn বলেছ আপিন আেছন, aথচ আপিন iিndেয়র েগাচর নয়, তাi আপিন সৎ aসেতর পাের। ভগবানেক aেনক 
ভােব বলা যায়, কখন বলা েযেত পাের ভগবান হেলন aসৎ, কখন বলা হয় সৎ আবার কখন বলা হয় সৎ aসেতর পার। ভগবােনর 
uপর ei িতনেট শbi আনা হয়, কারণ যােক iিndয় িদেয় জানা যায় তােক বলা হয় সৎ যােক iিndয় িদেয় জানা যায় না তােক 
বলা হয় aসৎ। ভগবানেক জানা যায়, ঠাkর বেলেছন ভগবানেক জানা যায় েসiজn িতিন সৎ। িকnt আিম আপিন জানেত পারিছ 
না, েসiজn িতিন aসৎ। aথচ িতিন েয আেছন ei বুিdটাo েনi, িতিন েয েনi, তাঁর েয aভাব েবাধ হে  েসi েবাধটাo হে  
না। ei েবাতলটা আেছ eর সৎ বুিdটা আমার আেছ, ei েবাতেলর মেধয্ গr েনi ei aভাব েবােধর বুিdটাo আেছ। িকnt 
ভগবােনর েkেt সৎবুিdo লাগান যায় না aসdুিdo লাগান যায় না। eখােন গr েনi পির ার েবাঝা যাে । িকnt eখােন েয 
ভগবান েনi eটা িক পির ার েবাঝা যাে ? আদেপi না, কারণ শােst বলেছ ভগবান আেছন, ঠাkর বলেছন hাঁ আেছ, মাiির 
বলিছ আেছ। েসi কারেণ না বলা যােব না। ভগবান েসiজn সৎ aসৎeর পার। 

২৫েশ েসেpmর ২০১০ 

 আমরা েয িব rপ দশর্ন িনেয় আেলাচনা করিছ, aজুর্নেক ভগবান তাঁর েয িব rপ krেkেtর যুdভূিমেত েদিখেয়িছেলন, 
ei িব rপ দশর্ন িকnt ভােবর দশর্ন। ei িব rেপর মেধয্ ভিব েতর aেনক িকছু েদখা যাে , আবার ভূতকালটাo aেনক িকছুর 
মেধয্ েদখা যাে , eর সবটাi হল ভােবর দশর্ন। aজুর্ন ছাড়া আর বািক যত েযাdারা তখন েসখােন েসi সময় uপিsত িছেলন 
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তারাo েয ei দৃ  েদখেত পাি ল, তা নয়। aজুর্নi eকমাt েদখেত পাি ল, aজুর্ন ছাড়া আর কাrরi ei দৃ  েদখার েসৗভাগয্ 
হয়িন। ei ধরেণর দশর্ন যখন হয়, ei সিৃ , িsিত o pলয় ঈ েরর মেধয্i হে  তখন মাnষ িঠক িঠক বুঝেত পাের যা িকছু সব 
ঈ েরর i ােতi হে । তেব মহাভারত পড়েল েবাঝা যায় েয ei িব rপ দশর্ন কের েয aজুর্েনর েমাহ নাশ হেয় িগেয়িছল, তা 
িকnt হয়িন। aজুর্ে্নর মেধয্ আবারo েমােহর জn হেয়িছল। aিভমnয্র মতৃযু্েত েশাকgs হেয় েভে  মুhমান হেয় পেড়িছেলন, 
তাছাড়া বািক সারাটা জীবন ajান জিড়ত সেmাহ aজুর্েনর মেধয্ েথেক িগেয়িছল। 
 
 ei িনেয় eক সময় sামী মাধবানnজী মহারােজর সে  eকজন খুব বির  মহারােজর আেলাচনা হি ল। কথায় কথায় 
uঠল েয ঠাkর বেলিছেলন sামী েযাগানnজী মহারাজ হেলন aজুর্েনর aবতার। aজুর্ন েতা সাkাৎ ভগবােনর িব rপ দশর্ন কের 
িনেয়িছেলন তাহেল তাঁেক আবার েকন জn িনেত হল। তখন sামী মাধবানnজী বলেছন – eটা েকাথায় েপেল েয িব rপ দশর্ন 
হেল মিুk হেব? িব rপ দশর্ন হেলi মুিk হেয় যােব eটা েকাথাo বলা হে  না। আমােদর শাst বলেছ, আtjান না হেল মুিk 
েনi। েকu যিদ ঠাkরেক দশর্ন কের েনয় তাহেলo তার িকnt মিুk হেব না। িহnd ধেমর্র িসdাnেক যিদ িঠক িঠক মানা হয় তাহেল 
েকান রকম িদবয্ দশর্েনi মিুk হেব না, যতkণ না আtjান লাভ করেছ। ভগবান aজুর্নেক িব rপ দশর্ন কিরেয় িদেলন িকnt 
aজুর্েনর তােত মিুk হয়িন। মুিkেতা দূেরর কথা aজুর্েনর েমাহনাশটাo েতা িঠক িঠক হয়িন। মহাভারেতর বণর্না anযায়ী ীকৃে র 
েযমন েমাহ বেল িকছু িছল না, ীরামচেndর েমাহ বেল িকছু িছল না, sামীজীর েমাহ বেল িকছু িছল না, েসi িদক িদেয় aজুর্েনর 
েমাহ িকnt িচরিদন েথেক িগেয়িছল। sতরাং ঈ র দশর্ন হেলi েয েমাহ নাশ হেব, িব rপ দশর্ন হেল েয েমাহ নাশ হেব eমনিট 
েকাথাo েকান শােst পাoয়া যােব না। তেব hাঁ, eকটা েয আধয্ািtক সtা আেছ েসi সtােত দৃঢ় িব াস হেয় যােব। েসiজn 
মহাভারতািদ শাst যিদ না পড়া থােক তাহেল শােstর ei তttgিলর তাৎপযর্টা েবাঝা যায় না। যতi আিম গভীর ধয্ােন ডুেব যায়, 
যতi আমার েজয্ািত দশর্ন হেয় যাক, যতi আিম aনাহত শb বণ কির, যতi ঈ রীয় rপ দশর্ন হেয় যাক, িঠক িঠক েমাহ নাশ 
হেব যখন আtjান লাভ করেব। আধয্ািtক তেttর বয্াপাের আমার dা েবেড় যােব, udীপন হেব সবi হেব িকnt েমাহ নাশ হেব 
না। সামিয়ক ভােব হয়েতা েমাহটাo নাশ হেত পাের, মেনর মেধয্ dঃখ আেছ, eকটু ভােলা কথা শুনলাম তখনকার মত dঃখটা েকেট 
েগল, িকnt পুেরাপুির যােব না, িকছু সময় পর আবার েসi dঃখটা িঘের েফলেব।  
 
 ৩৭ নং ে াক পযর্n িকছুটা আেলাচনা হেয় েগেছ। aজুর্ন ei িব rপ দশর্ন কের গদগদ হেয় েগেছ আর সব asর, 
রাkস, জnt, জীব ভীত সnts হেয় চািরিদেক পালাে , an িদেক িসdরা হাতেজাড় কের ভগবােনর stিত করেছন। ei সব েদেখ 
aজুর্ন বলেছন – েকনi বা িসdরা আপনার stিত করেবন না, আপিন হে ন গরীয়েস। কার েথেক ে ? ei জগেতর িযিন 
আিদকতর্া িহরণয্গভর্ েথেকo আপিন বড়। আমরা যখন সৃি র কথা বিল, সৃি র pথম েযটা হয় তাঁেক bhা বলা হয়। ei bhােক 
aেনক রকম শb িদেয় সেmাধন করা হেয় থােক। েবদােn ei bhােক বলা হয় িহরণয্গভর্, আপিন ei িহরণয্গেভর্রo কতর্া। 
িনmে িণর েলােকরা িনেজেদর বাবা আর তার বাবার বাবােক, মােন ঠাkদর্ােক হয়েতা মেন রােখ, তার আেগ আর েযেত পােরনা। 
আমােদর ধেমর্র িদক েথেক যখন েদখা হয় তখন বলেব েশষ আিদকতর্া হেলন bhা, েবদাn যাঁেক বলেছ িহরণয্গভর্ বা pকৃিত। 
তারপের েযটা আেছ তার সােথ সৃি র সে  েকান সmকর্ েনi। গরীয়েস bhেণাহপয্ািদকেt র্, আপিন bhার েথেকo বড়। বািক যাঁরা 
আেছন িসdস া, রাkসািদ eরােতা সবাi bhার নীেচ, েসiজn eরােতা আপনােক pণাম করেবi, eেত আর আ েযর্র িক আেছ।  
 
 eকটা হািসর গl আেছ – eক uিকল মরার পর sেগর্ েগেছ। sেগর্ যত েলাকজন আেছ সবাi েয যার জায়গা েছেড় িদেয় 
uিকলেক আsন আsন বেল খুব আদর আপয্ায়ন করেছ। uিকল তখন িজেjস করেছ, হঠাৎ কের আমােক eত সmান িদে ন 
েকন? েকন সmান েদেবা না বলুন, আপিন আপনার kােয়ন্টেদর আজ কাল কের যত সময় িদেয়েছন েসi সমেয়র িহেসব কের েদখা 
যাে , যত সময় আপিন িদেয়েছন েসi anসাের আপনার বয়স dেশার oপের চেল যাে , েসiজn আপিন আমােদর সবার েথেক 
বয়েস বড় তাi আপনােক সmান িদেয় আপয্ায়ন করা হে । যারা কmুয্টার সারােত যায় তারা d ঘন্টা কাজ কের পািটর্েদর েথেক 
িলেখ েনয় পাঁচ ঘন্টা কাজ করা হেয়েছ। eখন সারা িদন হয়েতা িতনজেনর কােছ d ঘন্টা কের কাজ কেরেছ, িকnt কাগেজ কলেম 
েদখাে  সারািদেন েস েষাল ঘন্টা কাজ কেরেছ। eরপর তার বািড়েত sান, খাoয়া-দাoয়া, ঘমুােনা সবi আেছ। uিকল সােহবরাo 
kােয়ন্টেদর কােছ িগেয় বেল আিম েতামার জn িতন িদন কাজ কেরিছ। eকটা মােস পঁিচশ জন kােয়ন্টেদর কােছ বেল েগেছ 
pেতয্েকর জn িতন িদন কাজ কেরেছ, মােস েতা িতিরশটাi িদন হেব eখন uিকল সােহেবর কােছ েসi মাসটা েযন পঁচাtরটা িদন 
হেয় েগেছ। ei রকম কের ভগবান যখন তার বয়স িহেসব কেরেছন তখন েদখাে  তার বয়স pায় dেশা বছর েপিরেয় েগেছ। 
িসিনয়র েলাকেক সবাi সmান েদয়, িসিনয়র িসিটেজনেদর সরকার েথেকo aেনক রকম sিবেধ েদoয়া হয়। eখােনo aজুর্ন 
বলেছন, আপিন েতা সৃি কতর্া bhারo আেগ তাi আপনােক েতা সবাi নমsার করেবi।  
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 tমkরং সদসৎ তৎ পরং যৎ, ei akর শেbরo aেনক aথর্ হয়, েযমন ন kরিn iিত, েয িজিনেষর কখনi kয় হয় না। 
eখােন akর বলেত বলেছন েবদােnষু সূয়েত, েবদােn যাঁেক akর বলা হেয়েছ, মােন bh, আপিন েসi সাkাৎ bh। তার মােন 
ীকৃ েক বলা হে  িতিন েসi েবদােnর সাkাৎ bh, েবদােn যাঁেক akরo বলা হেয়েছ। েসiজn আপনােক সবাi pণাম 

করেবi। জগেত যা িকছু আেছ সবi আপনার েথেক pসািরত হেয়েছ। েবদাn মেত সিৃ  হে  eকমাt bh েথেক। ei জগৎ bhা 
েথেক িকnt bh আলাদা, bhা সিৃ  করেছন, bhা িনেজর বাiের সৃি  করেছন। িকnt ভগবােনর বাiের না। আমরা িকnt ind, িমt, 
aিg, বrণ সব েদবতার বাiের, bhা, িযিন pিপতামহ িতিন আমােদর েথেক বাiের, িকnt ভগবােনর বাiের েকu নয়। ভগবােনরi 
eকটা aংেশ eমন eকটা মায়ার েখলা হেয় যায় তার ফেল ভগবােনর েসi aংেশ জীব জগৎ সব সৃি  হেয় যাে । ei জীব জগৎ 
যখন হে  তখন pথম হে ন bhা, তাi আপিন bhার েথেক oপের। শুধু তাi নয়, আপিন সদসৎ তৎ পরং যৎ। েযখােন ei 
সদসৎ eর কথা আেস েসiখােনi বয্াপারটা খুব জিটল হেয় যায়। েকাথায় সৎ বলেত িক েবাঝাে  aসৎ বলেত িক েবাঝাে , 
ভা কার যতkণ না eটােক ধিরেয় িদে ন ততkণ সদসৎ eর aথর্টা ধরা যায় না। িযিন ভা কার িতিন বয্পারটার eকটা 
স িতপণূর্ সমnয় কের েদন। সৎ কথার aথর্ হে  েযটা iিndয়েগাচর, মন, বুিd, iিndেয়র dারা জানা যাে  েসটােক সৎ বলা হে । 
aসৎ কথার aথর্ হে  েযটা iিndেয়র aেগাচর, iিndয়, মন, বুিd িদেয় েযটােক ধরা যায় না। েবেদ যখন সৃি র কথা বলা হয় তখন 
কখন বেল সৃি  সৎ েথেক কখন বেল সৃি  aসৎ েথেক। িকnt সমsা হে  সৎ আর aসৎ িবিভn জায়গায় িবিভn aেথর্ বলা হয়, 
েসiজn bh বলেত কখন সৎ বেল আবার bhেক কখন aসৎ aেথর্o বলা হয়। বলা হয় bhi সৎ আর বািক সব aসৎ। আবার 
bhেক aসৎ েকন বলা হে ? ঠাkর ei িজিনষটা খুব সহজ ভােব িবদয্াসাগর মশাiেক েবাঝাে ন – bh িক িজিনষ েসটা মুেখ 
বলা যায় না। ঠাkর বলেছন – জগেতর সব িকছ ুuি  হেয় েগেছ, bh িকnt কখন uি  হয় না। কারণ bhেক েকu জানেত 
পােরনা, যখন েকu জানেত পারেব না তাহেল মুখ িদেয় তাঁর বণর্না করেব িকভােব, মুখ িদেয় েযটা বলা হয় েসটাi uি  হেয় 
েগল, িকnt েযেহতু bh িক মখু িদেয় বলা যায় না তাi bh কখন uি  হয় না। 
 
 আসেল বলেত চাiেছন েয bhেক মন ধরেত পােরিন, মন েযটা ধরেত পােরনা েসটাi aবয্k, আর aবয্kেক aসৎ বলা 
হয়, তাi bh aসৎ। aসৎ eর আেরকিট aথর্ হয় েয িজিনষটা েনi। েযমন বnয্া পুt। বnয্ার কখন সnান হেব না, যিদ তার পুt 
হয় তাহেল েস আর বnয্া থাকেব না, তাi বnয্া পুt বেল িকছু হয় না। বাংলােত েযমন বলা হয় েঘাড়ার িডম, েঘাড়ার িডম মােন 
েয িজিনষটা েনi। eখােন aসৎ বলেত েবাঝাে  যার েকান সtা েনi। শােst িবিভn জায়গায় eকi শেbর  িবিভn aথর্ হেত পাের।  
 
 eখােন বলেছন, bhেক কখন সৎ বলা হয়। েকন সৎ বলা হয়? কারণ eকমাt িতিনi আেছন, িতিন ছাড়া আর িকছু েনi। 
খুব সূk বুিd না হেল ei সৎ শেbর সিঠক তাৎপযর্টা েবাঝা যােব না। আমরা আমােদর কের বুঝবার েচ া করিছ। ei 
মাiেkােফােনর সােথ sীেলর রডটা আেছ, eটােক আমরা iংরাজীেত বলেত েগেল বলব t hi s i s  st eel rod , ei i s শbটা, 
eটােক বাংলায় বলেত েগেল বলব – eটা হে  sীেলর রড। iিন েক? iিন হে ন আমার বাবা। বাংলােত হে  লািগেয় েদoয়া 
হয় আর iংরাজীেত i sness  লািগেয় েদoয়া হয়। eখন েলাহা আর েলাহার ডাNাটা িক আলাদা? নাম আর rেপর তফাৎ মাt। 
eখন ei rপ আর নামটােক যিদ সিরেয় েদoয়া হয় তাহেল eটা sীলi থাকেব, iংরাজীেত বলেব t hi s i s st eel   আর 
বাংলােত বলেব eটা হে  েলাহা, i s আর হে টা িকnt েথেক যাে । নাম o rেপর যখন পিরবতর্ন হল তখন eটা হেয় েগল 
sীেলর ডাNা আর নাম o rপেক যখন সিরেয় েদoয়া হল তখন েসটা হেয় েগল sীল, িকnt হে , eটা আেছ ei বয্পারটা েথেক 
যাে । sীলটা েকাথা েথেক eেসেছ? েলাহা েথেক। েলাহার নাম rপ যখন পােl আরo িকছু িজিনষ সংযুk কের েদoয়া হে  
তখন েসটা sীল হেয় েগল। তার মােন েযটা েলাহা েসটাi sীল, আবার েযটা sীল েসটাi ডাNা হেয়েছ। িকnt i sness েযটা, 
হে  বা আেছ েসটা েথেকi যাে । েকেমিsTর িদক েথেক েলাহাটা কতকgিল েমৗিলক পদােথর্র uপাদান িদেয় ৈতরী হেয়েছ, তাহেল 
েলাহাটা মূলতঃ হেয় েগল কতকgিল রাসায়িনক পদােথর্র uপাদােনর সংিম ণ, iংরাজীেত বলেব t hi s i s a chemi cal    
el ement , eখােনo েসi i sness টা েথেকi যাে । ei eিলেমন্টেক যিদ আরo েপছেনর িদেক িনেয় যাi তখন েদখেত পাব 
egেলা iেলkTন েpাটেনর ৈতরী। আবার আiনsাiেনর িথেয়ািরেত িনেয় যাi তখন বলেব Thi s i s condensed energy   , 
energy যখন condensed f orm  চেল যােব তখন েসটাi mat t er , আসেল eটা ময্াটারi, বলেছ t hi s i s condensed  
energy, িকnt  i sness েথেকi যাে । জগেত যা িকছু দৃ  বst আেছ, নাম rপ যাi েহাক না েকন, সমsটাi িকnt mat t er , 
নাম o rেপর জn সব আলাদা হেয় যাে । আেগ আমরা জানতাম mat t er , আর energy আলাদা িকnt eখন জািন dেটা eকi, 
eখন আমরা বিল energy হে  basi s, মােন িভিt। ঐ energy েক  basi s কেরi eটা হেয় েগেছ pািsেকর েবাতল, eটা 
হেয় েগেছ মাiেkােফান। িকnt সবর্ েkেt  i sness িজিনষটা সাধারণ, েযটা pথম েথেক চেল আসেছ। ei i sness েকi 
শ রাচাযর্ বলেছন সৎ, েযটা আেছ।  ei সৎেকi যখন বলা হয় শুd o সহজ তখন ei সৎটাi থাকেব, ei সৎ ছাড়া আর িকছু 
েনi। ei সৎi যখন দশর্েনর তািttক িবে ষণ েথেক আধয্ািtকতায় চেল আেস তখন আধয্ািtক ভাষায় বলা হে  bh। ei eকi 
িজিনষ দাশর্িনক ভাষায় সৎ হেয় যায় আধয্ািtক ভাষায় bh হেয় যায়। েযমন আিম বািড়েত যখন আিছ তখন আিম কাrর বাবা, 
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কাrর দাদা, aিফেস আিমi আবার হেয় যাি  বাবু, আবার পাড়ােত আিমi হেয় যাি  কাk। bho িঠক তাi, দশর্েনর ভাষায় 
bhেক বলা হে  সৎ আর আধয্ািtক ভাষায় বল হয় bh। eখন bhi বিল আর সৎi বিল তােত িকছু যায় আেস না, তttটােক 
েবাঝা িনেয় কথা। িক তtt? যাবতীয় যা িকছু আেছ সবটাi সৎ, মােন আেছ, aিs। িকেসর aিs? শুd ৈচতেnর। েসiজn েসটা 
জড় না শিk, িচnা না কlনা েকান িকছুi নয়, েয িজিনষটাi আেছ ei েবাধ, aিs, eiটাi হে  সৎ। ei সৎ আর bh eক, 
আলাদা নয়। তাi bhi হে ন সৎ। আবার িতিন aসৎ। েকন aসৎ? কারণ iিndয়, মন o বিুd িদেয় ei সৎ বা bhেক জানা যায় 
না। িকnt যাঁরা েবদেবtা, তাঁরা eটােকi আবার বেলন akর, যাঁর েকান kয় হয় না। আমােদর কােছ ঈ র বলেত আমরা 
ীরামকৃ , ীরামচnd, ীকৃ েক মেন করিছ, তখন ঈ র সgণ সাকার হেয় েগেলন। ঈ র যখন সgণ সাকার হেয় েগেলন তখন 

আিম ঈ রেক েবেঁধ িদলাম। আবার যখন বলিছ সতয্ং jানং aনnm , ঈ র িক? সতয্, jান o aনn, সি দানn। ঈ র aনn, bh 
aনn যখন বলিছ তখনo িকnt তাঁেক েবঁেধ েদoয়া হে । যখন ঈ রেক সgণ বলিছ তখনo েযমন ঈ রেক েবঁেধ েফলা হে  
আবার িনgর্ণ বলেলo িকnt তাঁেক েবঁেধ েফলা হে । েসiজn েবদ বলেছ bh িক বst মুেখ বলা যায় না। িকnt ঠাkরo েতা 
পির ার বলেছন িতিন িনgর্ণ িনরাকার, েকন বলেছন? eটােক েবদােn বেল uপচার মাt, আঙুল িদেয় েদখােনার মত। 
 
 েসiজn বলেছন bh িক? সৎ। bh আর িক? aসৎ। তারপর বলেছন তৎ পরং যৎ, bh আবার সৎ aসেতর পার। সৎ 
aসেতর পার েকন? কারণ সৎ আর aসৎটা হে  uপচার মাt, সৎ o aসৎ শুধু iি ত করা, তার েবিশ িকছু নয়। িনgর্ণ িনরাকার 
বলাটাo uপচার মাti। eiসব তtt কথা eকিদন শুনেল িকছুi েবাঝা যায় না, aেনক সাধনা করেত করেত আর তtt কথা শুনেত 
শুনেত েভতের eকটা দাগ কােট, দাগ কাটা হেল তখন eকটু ধারণা করেত পারা যায়। ভগবােনর সmেn যিদ েশষ কথা বলেত হয় 
তাহেল eiটাi tমkরং সদ্ সৎ তৎ পরং যৎ, িতিন akর bh, িতিন সৎ, িতিন aসৎ আবার সৎ o aসেতর পার। ঠাkর বলেছন 
িতিন সgণ িনgর্ণ, সাকার িনরাকার আবার ei সব িকছুর পাের আরo কত িক। িনgর্ণ িনরাকার বেল েয uপচার মাt কের iি ত 
করা হয় তার কারণ eটাi বলার জn েয তাঁেক েবাঝান যায় না।   
 
 আবার aেনক সময় সৎ বলা হয় জগেতর সব বstেক আর aসৎ বলা হয় pকিৃতেক। আবার aেনক সময় aসৎ বলা হয় 
aসৎ বstেক েযমন বnয্াপুt। eiজn বলা হয় শাst grর কােছ পড়েত হয়। তা নাহেল িক হেব? আিম সৎ মােন শুেন েরেখিছ েযটা 
আেছ, aসৎ মােন শুেন েরেখিছ মায়া বা aলীক মােন েযটা েনi। ভারেতর uপর pথম েয িঠক িঠক iিতহাস পাi, আজ েথেক pায় 
হাজার বছর আেগ িবখয্াত ঐিতহািসক আলেবrিন েসটা িলেখিছেলন। েসখােন সংsতৃ ভাষােক বয্  কের বলেছন – সংsৃত ভাষা 
eকটা জঘn ভাষা, ei ভাষােক িনেয় িহndরা আবার গবর্ কের। সংsৃেত eকটা শb িদেয় পাঁচটা বstেক েবাঝায়, আবার eকটা 
বstর জn পাঁচটা শb আেছ, eটা eকটা েকান ভাষা হল! আলেবrিন েয মnবয্ কেরেছন eটা সিতয্i সংsৃেতর eকটা িবরাট 
সমsা। eকi শেbর পাঁচ রকম aথর্, eকটা শb আেছ মেন কrন ‘ek’ eখন ei ‘ek’ মােন জলo হেত পাের আবার আgনo 
হেত পাের, ‘ek’ মােন েলাহাo হেত পাের। an িদেক eকটাi িজিনষ তার আবার পাঁচ খানা নাম, জলেক ‘e’, ‘িব’, ‘িস’, 
‘িড’ আর ‘i’ পাঁচটাi বলেছ। eর ফেল যারা ভা কার তাঁরা eকটার uপরi েজার েদেবন, তখন তারা বেলন েয aমুক শেbর 
ei aথর্ করেল ভাবটা an রকম হেয় যােব। েসiজn শ রাচাযর্ বলেছন, gr পরmরা িবদয্া যিদ না থােক েবদােn পুেরা 
েগালমাল েলেগ যােব। তাi যখন তকর্ করেছন তখন শ রাচাযর্ পির ার বেল িদে ন eটা িকnt পরmরায় েনi। an িদেক 
রামাnজাচাযর্ eেকবােরi েকান পরmরায় েশেখনিন। রামাnজ o মা াচাযর্ eনারা িনেজেদর grেকi pতয্াখয্ান কের িদেলন। 
েসiজn সব আচাযর্েক পরmরায় েনoয়া যায় না। িকnt েকu যিদ বেল আিম পরmরােতi িব াস কির না, তখন িকছুi বলার েনi, 
েস তার যুিk তকর্ িদেয় িকছু বলেব। eখােন কাuেক েছাট বড় করা হে  না, িকnt পরmরা িবদয্া না হেল শাst jান হেব না। 
ঠাkর েতাতাপুরীেক বলেছন – যতkণ েবদাn না বুিঝেয় িদ  আিম েতামােক eখান েথেক েযেত েদব না। েয েলাকিট িতন িদেনর 
েবিশ েকাথাo থাকেতন না, েস িকনা eগােরা মাস দিkেণ েরর মািটেত পেড় রiেলন শুধু ঠাkেরর কথায় পরmরা িবদয্ােত 
েবদাnেক েয ভাবাnযায়ী েদখােনা হেয়েছ িঠক েসi ভাবটােক ঠাkেরর মাথায় বিসেয় তারপর দিkেণ র েথেক িবদায় িনেলন। 
েতাতাপুরীর মত যিদ gr হয় আর ঠাkেরর মত যিদ িশ  েসখােন েবদাn েবাঝার জn eগােরা মাস aেনক সময়। িবদয্া যিদ 
পরmরা না হয় তখন aেনক সমsা eেস যােব, েকানটা কার ঘােড় চেল যােব েকান িঠক থাকেব না। েযমন িনতয্ aিনতয্ বা িমথয্া 
ei শb dিট aেনক জায়গায় aেনক ভােব বয্বhত হয়। শ রাচােযর্র bhসূt ভা  যিদ েকu পেড় থােকন তাহেল েসখােন েদখেত 
পােবন িমথয্া শেbর িকভােব বয্াখয্া করা হেয়েছ। 
 
 শ রাচাযর্ bhসূেtর ভাে  pথম সেূtর বয্াখয্া েযখান েথেক শুr করেছন, মােন pথম বাকয্টা েযখান েথেক শুr হে  
েসটােক বলা হয় aধয্াসভা , aধয্াস মােন িমথয্া। আেরকটা বলা হয় চতুঃstী, চারেট সূt তার uপের ভা  িদেয়েছন। eর eকটা 
পাতা পড়ার পর কান ধের বলেত হেব জীবেন আর েবদাn পড়ব না। ei চারেট সূেt িক বলেছন শ রাচাযর্ েযটােক পড়েত িগেয় 
dচার পাতার পর বড় বড় পিNতরা বেলন জীবেন আর bhসূt েছাঁব না? শুধু িমথয্াটা িক eটােকi বয্াখয্া করেত িগেয় পাতার পর 
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পাতা িতিন ভা  রচনা কের েগেছন। সাধারণ েলােকেদর মেত িমথয্া িক, সাংখয্েদর মেত িমথয্া িক, েবৗdেদর মেত িমথয্া িক, 
kিণক িবjানবাদ মেত িমথয্া িক, eiভােব নানান রকম দশর্েনর মেত িমথয্ার িববরণ িদেয় শ রাচাযর্ বলেছন, িমথয্া মােন ei। 
তখন েয সব দশর্েনর নাম করা হল তােদর বড় বড় পিNতরা সবাi শ রাচাযর্েক েচেপ ধরেব। ষড়দশর্ন হে  আিsক দশর্ন, যারা 
েবদ মােন। আবার নািsক দশর্নo ছয়িট, eেদর মেধয্ ৈজন, েবৗd আর চাবর্ােকর কথাi েবিশ বলা হয়। িকnt েবৗdেদর মেধয্ চারিট 
চার রকেমর মত আেছ তখন আবার ei চারেটেকi eক সে  ধরা হয়, তাi চার আর di ছয়, ei ছয়িট নািsক দশর্ন। eবাের 
েবদাnেক বাদ িদেয় আিsক নািsক িমিলেয় েমাট eগারিট দশর্ন হেয় েগল। শ রাচাযর্ বােদ েবদােn আবার আরo dিট মত আেছ 
eকটা হল রামাnজ আর িdতীয়িট হল মা াচােযর্র মত। তাহেল েমাট দশর্ন িগেয় দাঁড়াল eগােরা েযাগ ei di েতেরা। যখন 
শ রাচাযর্ িমথয্ার সmেn বলেবন তখন ei েতেরািট দশর্েন িমথয্া বলেত িক বেলেছ পুেরা েতেরািট মতেক সামেন িনেয় eেস 
েদখােবন ei েতেরািট মতi িকভােব িমথয্ােক ভুল বয্াখয্া করেছ। eখন ei েতেরাজন শ রাচাযর্েক েছেড় েদেব নািক! তারা সবাi 
eবার ঝাঁিপেয় পেড় বলেব আপিন েযটা বলেছন েসটা ভুল। eবাের ভাবুন শ রাচাযর্েক কত রকেমর যুিk pমাণ জানেত হেব, 
েতেরাটা যুিk তােক খNন করার জn, আর িনেজর মত েযটা বলেবন েসটার uপর েয আkমণ হেব, েসটার আবার েতেরাজেনর 
জn েতেরাটা utর জানেত হেব। তাi যুিkতেকর্র িবচাের েয িনেজেক দাঁড় করাে , তাঁেক আেগ ছািbশটা দশর্নেক জানেত হেব। 
পুেরা ছািbশট দশর্েনর uপর দখল হেল িমথয্া িজিনষটা িক তখন েবাঝা যােব। েক েকাথায় িক বেলেছ েসখােন বলেল চলেব না, 
িনেজেক পুেরা যুিk তকর্ িদেয় েদখােত হেব। sামীজী eকবার েকাথাo বলেছন না েয আমােদর েবেদ ei বেলেছ, আমােদর 
uপিনষেদ ei বেলেছ, eমনিক আেমিরকােত ঠাkেরর নাম পযর্n িনেয় িকছু বলেত চাiেতন না, িনেজ পুেরা িজিনষটােক pখর যুিk 
িদেয় দাঁড় কিরেয় িদেয়িছেলন। শ রাচাযর্o িঠক eiভােব পুেরা যুিkতকর্ িদেয় দাঁড় কিরেয়েছন। 
 
 শ রাচাযর্ যখন িনেজর মত িদে ন তখন ঐ েতেরাজন আবার তাঁেক আkমণ করেছ, েসi আkমেণর ধারেক যুিk িদেয় 
েভাঁতা কের িনেজর মতেক বেল যাে ন। পিNতেদর মেধয্ pচিলত েয, bhসূt পড়েত িগেয় সবার বুিdর পরীkা হেয় যায়। িকnt 
বড় বড় পিNতরাo bhসূেt eেস হাবডুুবু েখেত আরm কের েদয়, েসiজn েবিশর ভাগ েলাকi bhসূtেক শুধু মুখs কের েনয়।  
 
 সৎ o aসৎ eর মত িনতয্, aিনতয্ o িমথয্ােকo েকাথায় িজিনষটােক িনতয্ বলা হে , েকাথায় aিনতয্ বা িমথয্া বলা 
হে  ঐ দিৃ েকাণ েথেক আমােক তখন িবচার করেত হেব। ei েতেরা েযাগ েতেরা ছািbশটা দশর্েনi আেলাচনা করা হে  িমথয্া 
িজিনষটা িক। িমথয্ােক আিম েযভােব পিরভািষত করব আমার দশর্ন িঠক েসiভােবi দাঁড়ােব। eকটু eিদক oিদক হেয় েগেল েসটা 
সাংখয্ দশর্েন ঢুেক পড়েত পাের, আবার eকটু eিদেক চেল েগেল েসটাi nায় ৈবশািষক দশর্েন চেল যােব বা রামাnেজর 
িবিশ াৈdতবাদ হেয় যােব বা মা াচােযর্র ৈdতবাদ হেয় যােব। আবার aৈdত েবদােnর েয িমথয্া েসটা যিদ eকটু eিদক েথেক 
েসিদক হেয় যায় তাহেল হয় েসটা েবৗdেদর শূnবাদ হেয় যােব তা নয়েতা েবৗdেদর kিণক িবjানবাদ হেয় যােব। েবৗdেদর eকটা 
মেত হে  শূnবাদ, eরা বেল ei জগেত িকছু েনi। তাহেল িক আেছ? শূn আেছ। তাহেল egেলা িক েদখিছ? মাnষ েযমন sp 
েদেখ egেলা সব sp, sp ছাড়া িকছু নয়। িক রকম শূn? বnয্াপুেtর মত শূn। আমােদর শাsto বলেছ ঈ র ছাড়া আর িকছু 
েনi। ঠাkরo বলেছন – bhi বst বািক সব aবst। তাহেল েবদাno েতা শnূবাদ হেয় েগল, েবদাn আর েবৗd দশর্েনর তফাৎ 
েকাথায় রiল।  
 
 তখন েবদাn বলেব – তুিম েয বুিd িদেয় বলছ eটা েনi, তাহেল েসi বুিdটাo েনi। ei েবাতলটা যিদ শূn হয় তাহেল 
েয বুিd িদেয় ei েবাতলটােক শূn বলিছ েসi বুিdটাo েতা শূni হেয় েগল। েতামার বুিdটাi যিদ শূn হয় তাহেল েতামার 
কথােক আিম িব াস করব িক কের? শূnবােদর িবrেd eটা হে  pধান আপিt। সবটাi যিদ sp হয় তাহেল েয বুিd িদেয় sp 
বলিছ তখন েসi বুিdটাo েতা sp। sp spেক িক আেলাচনা করেব। শ রাচাযর্o যখন বেলন তখন িতিন sp কখনi বেলন না। 
আচাযর্ শ র বার বার েযটা বলেছন তা হল spবৎ, ঠাkরo পুেরা কথামেৃত েযটা বলেছন েসখােনo spবৎ বলেছন। sp আর 
spবৎeর মেধয্ aেনক তফাৎ। িযিন বলেবন ei জগৎটা eকটা sp তখন eটা হেয় যােব েবৗdেদর শূnবাদ। িকnt েযমিন বলেব 
ei জগৎ spবৎ, তখন eটা হেয় যােব েবদাn। আচাযর্ শ র বলেবন, ei isােতর েয রডিট eখােন আেছ, েনi বলেত পারব না, 
পুেরামাtায় eখােন আেছ। কারণ েয বুিd িদেয় বলব ei রডটা eখােন েনi, তাহেল তkিুণ েসi বুিdেক িনেয়i p  কের েদoয়া 
যােব। িকnt ei isােতর েয রড eর েথেক েবিশ সতয্ হে  isােতর আসল িজিনষটা েলাহা। আিম যিদ টাটার sীল ফয্kরীেত 
চেল যাi তখন েসখােন isাত িদেয় চামচ, থালা, gাশ সব িকছুi ৈতরী কের িনেত পাির। তাহেল eখােন েকানটা েবিশ সতয্, 
েলাহাটাi েবিশ সতয্। eখান েথেক যিদ আিম েকান িজিনেষর পরমাণুর sের চেল যাi েযখােন কেয়কটা পরমাণুেক লাগােনার পের 
েয েকান িজিনষ ৈতরী কের িদেত পারব বা আমরা যিদ তnাtার মািলক হেয় যাi তখন ঐ তnাtা িদেয় েয েকান িজিনষ ৈতরী 
কের েদoয়া যােব, ঐ eকটা িজিনষ িদেয়i জলo ৈতরী কের েদoয়া যােব আবার ঐ eকi িজিনষ িদেয় isাত ৈতরী কের েদoয়া 
যােব, েসটেতা আেরা গভীর সতয্ হেয় েগল। eখন েযটা কম গভীর সতয্ েসটােক বলেছন িমথয্া বা aিনতয্। আমরা েয sp েদখিছ 
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েসi sp হে  কম গভীর সতয্। যখন sp েদখার পর ঘুম েভে  েগল তখন বুঝেত পারিছ েয eটা sp িছল, eতkণ আিম sp 
েদখিছলাম। তাহেল eটােক িক িমথয্া বলা যােব? না, eটা পুেরাপুির সতয্। িকnt যখন জাgত aবsায় েদখিছ তখন বুঝেত পারিছ েয 
oটা sp িছল, তখন spটা হেয় যাে  কম সতয্। sামীজী aেনকবার বলেছন – আমরা সবাi িনm সতয্ েথেক u তর সেতয্র 
িদেক চেলিছ। আিম যতkণ sp েদখিছলাম তখন েসটা আমার কােছ পুেরাপুির সতয্ িছল, ঘুম ভাঙার পর আিম েদখিছ ঐ িজিনষটা 
েনi, শুধু তাi নয় বািক যত কজন আেছন তােদর কােছo oটা েনi। ei sীল রডটােক আিম েদখেত পাি  sীল রড, eখােন 
আর েকu eটােক গাধা বা েঘাড়া েদখেছন না, সবাi sীল রডi েদখেত পাে ন। sেp েয sীল রড েদেখিছলাম আর eখন েয 
sীল রড েদখিছ ei দূেটা sীল রেডর মেধয্ তফাৎ আেছ। sেp oটা আিম েদখেত পাি লাম বািক েকu েদখেত পাি ল না, eখন 
ei sীল রড আিমo েদখেত পাি  বািক সবাi যারা আেছন তাঁরাo েদখেত পাে ন। তাi ei sীল রড sেpর sীল রেডর 
েথেক েবিশ িনতয্। eiভােব যখন bhেত চেল যাব তখন েদখব bhi eকমাt িনতয্, bেhর uপের আর েকান িনতয্ হয় না। 
bেhর তুলনায় বািক যা িকছু সব aিনতয্। আজেক ei মhুেতর্র িদনটা েযমন আমার কােছ িনতয্ মেন হে  spটা হে  aিনতয্ িঠক 
েতমিন bh হে ন িনতয্ আর ei জীবনটা হে  aিনতয্। েসiজn েবদাn বলেছ েযটা েদশ o কােলর মেধয্ আবd েসটাi aিনতয্। 
aসেতর eiটাi েবদােnর সংjা, যৎ েদশেতা কালেতা বা পিরি নঃ, েয িজিনষটােক কাল আর েদেশর মেধয্ েবঁেধ েদoয়া যায় 
েসটাi aসৎ।  
 
 eখন ei েয sীেলর রডিট আজ েথেক পাঁচশ বছর আেগ িক িছল? িছল না। তখন িক িছল eটা? েলাহার খিনেত 
আকিরক পাথর হেয় পেড় িছল, তাহেল eটা সময় o েদশকােলর মেধয্ বাঁধা, েদশ o কােলর মেধয্ বাঁধা বেল eটা aিনতয্। তাহেল 
যিদ বিল েলাহার খিন ei েলাহা পাথর হেয় পেড়িছল, েসটা েতা িছল। hাঁ িছল। িকnt পৃিথবী যখন সৃি  হয়িন তখন িক oটা িছল? 
িছল না। তাহেল ei খিনর পাথরটাo aিনতয্। তাহেল িনতয্টা িক? যখন ei েলাহাটা eেকবাের শুd আণিবক aবsায় আেছ। 
তাহেল েসটা aিনতয্। না েসটাo aিনতয্ হেব না। েকন হেব না? কারণ oটা eণািজর্ েথেক eেসেছ। তাহেল eণািজর্টা িক েবিশ 
িনতয্? aব i েবিশ িনতয্। তাহেল eটাi িক চরম িনতয্? না না, তা িক কের হেব। oটােতা pকৃিত েথেক eেসেছ। তাহেল 
pকৃিতটা েবিশ িনতয্? eখােন eেস সাংখয্রা দাঁিড়েয় পেড়। pকৃিতর িঠক আেগ যারা জড়বাদী, িবjানীরা েথেম যায়, তারা বেল েদন 
eণাজর্ী হে  েশষ কথা। eণাজর্ীেক যিদ বেল িদi িচরিনতয্, তখন আিম হেয় েগলাম িবjানী। তার আেগ যিদ আিম বেল িদi 
eণাজর্ী আসেছ মহৎ েথেক, তখন আিম চেল েগলাম kিণক িবjানবােদ। আিম যিদ তার oপের চেল যাi, আর বিল pকৃিতi হে  
েশষ কথা, তাহেল আিম হেয় েগলাম সাংখয্বাদী। েসখান েথেক আিম যিদ আেরকটু eিগেয় বিল ঈ রi হে ন েশষ কথা তখন 
আিম রামাnেজর িবিশ ৈdতবাদী হেয় েগলাম। তারo oপের িগেয় যখন বলব bh ছাড়া িকছুi েনi তখন আিম হেয় েগলাম aৈdত 
েবদাnবাদী।  
 
 আসেল egেলা িকছুi নয়, সব ধােপ ধােপ চলেছ, ei কারেণ eরটা িঠক আর oরটা ভুল কখনi বলা যােব না। যখন 
েযটােক িনেয় নাড়াচাড়া করব, পড়ােশানা করব তখন মেন হেব ঐটাi িঠক। kিণক িবjানবাদ যখন পড়ব তখন মেন হেব েবদাn 
ভুল eটাi িঠক, eেদর eমন যুিk তকর্ আেছ। যখন িবjান িনেয় পড়ােশানা করব তখন মেন হেব eণািজর্টাi েশষ কথা, মন 
আবার িক, মনেতা জড় পদাথর্। েসiজn ei িজিনষ gেলােক তকর্ dারা পিরবতর্ন করান যায় না। eটা হে  তুিম যিদ ei িবষেয় 
জানেত চাo আিম েতামােক বলেত রাজী আিছ, আিম েতামার মনেক পিরবতর্ন কের েদব েসটা হেব না। পিরবতর্ন কারা করেত 
পােরন? েযমন ভগবান বুd করেলন, শ রাচাযর্ মNন িম েক পিরবতর্ন করেলন, ীরামকৃ  পারেতন, eঁেদর eমন eকটা শিk থােক 
েয তাঁর সামেনর েলােকর বুিdটা আেs আেs েকঁেচা হেয় যায়। 
 
 সংেkেপ িনতয্ মােন েযটা আেছ, িকnt সৎ বলেত েযমন eকটা সাধারণ বstেকo সৎ বলা হয় আবার pকৃিতেকo সৎ বলা 
হয় আবার bhেকo সৎ বলা হয়। িকnt িনতয্েত eভােব aেনক িকছু হেব না, িনতয্ বলেত সব সময় ভগবানেক বা bhেকi বলা 
হয়। িনতয্ মােন েযটা সব সময় আেছ aিনতয্ মােন েযটা সব সময় থাকেব না। িনেতয্র uপর যখন িমথয্া eেস যায় তখন েসটা 
aিনতয্ হেয় যায়। েযমন eকটা মrভূিম eটা হে  িনতয্, িমথয্া jান যখন আেস তখন মেন হেব oখােন মরীিচকা। মরীিচকাটা 
aিনতয্ আর পুেরা িজিনষটা হে  িমথয্া jােনর জn। েবদাn মেত তাi pকৃিত েথেক শুr কের যা িকছু আেছ সবi aিনতয্। িকnt 
যারা িবjানী তারা eণাজর্ী aিনতয্ কখনi বলেব না। শােstর ei বয্াপার gেলা eত জিটল েয egেলা gr মুেখ না শুনেল আর 
সাধন-ভজন o তপsা না করা থাকেল সব েগালমাল হেয় যােব। িক রকম েগালমাল? ঠাkর েযমন বলেছন – আমার মামার 
েগাশালায় eক েগায়াল েঘাড়া আেছ, ei েগালমালটা েলেগ যায়। aজুর্ন ei stিত কের বলেছন –  
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    tমািদেদবঃ পrুষঃ পরুাণ- 
     sব্মs িব s পরং িনধানm । 
    েবtািস েবদয্  পর  ধাম 
     tয়া ততং িব মনnrপ।।৩৮।। 

 েহ aনnrপ, আপিন হে ন আিদেদব, আিদেদব মােন জগেতর s া, আপিন েসi পুrষ। পুrেষর পুর মােন নগর বা 
শহর, পুrষ হে ন িযিন ei নগের বাস কেরন। েকাn  শহের? ei েদহrপ নগের। ei শরীরটা eকটা নগেরর মত, যার জn 
বণর্না করা হয় ei শরীেরর েচাখ, কান, নাক, মুখ iতয্ািদ হে  নগেরর dার। eকটা শহের aেনক েলাক বাস কের িকnt ei 
শরীরrপী েয শহর, ei শহের eকজনi বাস কেরন, িতিন হে  ভগবান িব ু। পুরাণঃ, আপিন হে ন সবার আিদ, তাi আপনার 
েথেক পুরেনা আর েকu নয়। tমs িব s পরং িনধানm , েয িজিনষটা েযটার uপর রাখা হয় েসটােক বলা হয় িনধান। েযমন ei 
জলটা েকাথায় আেছ? ei gােশ আেছ, ei gাশটা হে  জেলর িনধান। gাশটা আবার েকাথায় আেছ? েটিবেল আেছ, েটিবলটা 
gােশর িনধান। েটিবলটা েকাথায় আেছ? ei েমেঝেত আেছ। েমেঝটা েকাথায় আেছ ei িবিlং eর মেধয্ আেছ। ei িবিlংটা 
েকাথায় আেছ? ei পৃিথবীেত আেছ। পৃিথবী েকাথায় আেছ? ei েসৗরমNেল আেছ। eকটা িজিনষ eকটার মেধয্ রাখা আেছ, 
সবর্েশেষ েযটােত রাখা থােক তােক বলা হয় পরং িনধানm , েসটাi হে  ঈ র, ঈ রi হে ন পরং িনধানm । েবtািস েবদয্  পর  
ধাম, যাবতীয় যা িকছু ei জগেত আেছ সব িকছুেক ছািড়েয় কােক জানার আেছ আর তােক েক জানেছ? বলেছন আপিনi হে  
eকমাt jাতা। ei েয eখােন জেলর gাশটা রেয়েছ eটােক েক িঠক িঠক জানেত পারেছন? ঈ র। আমরা মেন কির আিম 
জানিছ। িকnt আিমটা েক? আিম েসi ঈ েরর সে  eক। েভতের ঈ েরর ৈচতn সtা আেছ বেল মন বুিdেক মেন হে  েযন 
ৈচতnময়, মন বুিd জানেছ িঠকi িকnt আসল jাতা হে ন েসi শুd ৈচতn। েবদয্ং চ, জানার মত বst েসটাo আপিন। জানার 
েযাগয্ বলেত আসেল েবাঝাে  আধয্ািtক jান। েসi আধয্ািtক jানটাo আপিন। পর  ধাম, আপিন হে ন পরম ধাম, যাঁেক 
জানার পর েসখােন েপৗঁছােব, েসটাo আপিন। মিুk পাoয়ার জn ঈ রেক জানেত হেব। ঈ রেক জানেত পারেল েকাথায় যােব? 
ঈ েরর মেধয্i চেল যােব। েসi jাতািট েক? ঈ র িনেজi। েসiজn বলা হয় jাতা, েjয় আর jান eবং jােনর েয ফল 
সবটাi েসi eক বst, ঈ র। ei িজিনষটােকi an ভােব eখােন বলা হল – েবtািস েবদয্  পর  ধাম। tয়া ততং িব মনnrপ, 
আপিন হে ন aনnrপী, আপনােক বলা যােব না আপিন সgণ না িনgর্ণ, আপিন সাকার না িনরাকার। ei বুিd িদেয় আপনার 
aনnrেপর েকান িবচারi করা যােব না। আমরা িবপরীতটা জািন, আমােদর কােছ িতিন যিদ সgণ না হন তাহেল িতিন হেব িনgর্ণ, 
eটা না হেল oটা হেব, oটা না হেল eটা হেব, সgণ িনgর্ণ ছাড়া আর িক হেত পােরন েসটা আমরা িক কের জানব, তৃতীয় বেল 
িকছু হেত পাের আমরা জািননা। কারণ আমােদর বুিdেতা eiেতা eতটkুন। eরপর aজুর্ন ভগবােনর pশংসা কের বেল যাে ন – 
 
    বায়যুর্েমাহিgবর্rণঃ শশা ঃ 
     pজাপিতsব্ং pিপতামহ । 
    নেমা নমেsহst সহsকtৃঃ 
     পুন  ভেূয়াহিপ নেমা নমেs।।৩৯।। 

 িবিভn েদবতােদর নাম কের aজুর্ন বলেছন, আপিন হে ন বায়,ু যম, aিg, বrণ, চndমা o pজাপিত eবং িপতামহ 
bhারo জনক আপিন। কেঠাপিনষেদ আেছ – ভয়াদsািgsপিত ভয়াtপিত সূযর্ঃ। ভয়ািদnd  বায়  মৃতুয্ধর্াবিত প ম।।২/৩/৩।। 
বায়ু, aিg, ind, সূযর্ eরা সবাi যার যার িনেজর কাজ করেছ পরেম র আেছন বেল, পরেম েরর ভেয় aথর্াৎ তাঁর শাসন েমেন 
েদবতারা তাঁেদর িনজs কাজ কের যাে ন। েহ pেভা, আপনােক হাজার বার pণাম, লk বার pণাম, বাের বাের pণাম জানাi। 
বnুেদর কাrর uপর েরেগ িগেয় আমরা aেনক সময় বেল ভাi েতামােক হাজার বার pণাম, eখােন েসi aেথর্ aজুর্ন বলেছন না, 
dার সে  বলেছন। aতয্n গভীর ভােব মনটােক eেকবাের ঈ রীয় ভােব তুে  িনেয় িগেয় বলেছন –  

 
     নমঃ পরুsাদথ পৃ তেs 
     নেমাহst েত সবর্ত eব সবর্। 
    aনnবীযর্ািমতিবkমsব্ং 
     সবর্ং সমােpািষ তেতাহিস সবর্ঃ।।৪৮।। 
 
 েহ ভগবান, আপনােক আিম আপনার সmুখ েথেক pণাম করিছ, আপনার প ােdশ েথেক pণাম করিছ, আপনােক 
চািরিদক েথেক ঘুের ঘুের pণাম করিছ। গভর্মিnেরর বাiের েথেক ভkরা েযমন pদিkণ কের ঠাkরেক pণাম কের eেস আবার 
সামেন eেস pণাম কেরন। আবার aেনেক পুেরা মিnরেকi জপ করেত করেত pদিkণ কেরন। eiটাi aজুর্ন eখােন বলেছন – 
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নমঃ পুরsাদথ পৃ তেs। আপিন হে ন aনnবীযর্, pচN সামথর্ আপনার আর aিমতিবkমsব্ং, আপনার শুধু েয সামথর্ আেছ তা নয়, 
আপিন aসীম িবkমশালী, আপনার িবkেমর পিরমাপ করার kমতাi কাrর েনi। আপনার েয anিনর্িহত শিk, সামথর্ আর িবkম 
েসটা েয শুধু িনিহত হেয় আেছ তা নয়, আপিন আপনার সামথর্ o িবkমেক পরাkেমর মাধয্েম েদিখেয় িদে ন। aেনেক েযমন মেন 
কের আিম pচN বুিdমান, িকnt বুিdেক কােজ লাগায় না। বুিdেক যিদ কােজ না লাগায় তাহেল েসi বুিd িদেয় িক হেব। d রকেমর 
হয়, eকজেনর বুিd আেছ লাগায় না, আেরকটা হয় বুিd েযটুk আেছ লািগেয় িদেয় েশষ কের িদেয়েছ। eখােন তা নয়, 
aিমতিবkমsব্ং, আপনার aসmব সামথর্, শুধু সামথর্ েয আেছ তা নয়, আপিন েসi সামথর্েক আপনার কাযর্ dারা েদিখেয় িদে ন। 
সবর্ং সমােpািষ তেতাহিস সবর্ঃ, আপিন সমs জগেত বয্p হেয় আেছন, আপনার বাiের িকছু েনi। জগেত যা িকছুর কlনা করা 
যায় সবটাi আপনার মেধয্। eতিদেন aজুর্ন তাঁর সখা ীকৃ  আসেল েক বুঝেত েপেরেছন, বুেঝ েযেতi aজুর্ন ভেয় কাপঁেছ –  
 
    সেখিত মtা pসভং যdkং 
     েহ কৃ  েহ যাদব েহ সেখিত। 
    aজানতা মিহমানং তেবদং 
     ময়া pমাদাৎ pণেয়ণ বািপ।।৪১।। 

 eকটা পুkেরর জেল পিূণর্মার চাঁদ pিতিবিmত হেয়েছ। জেলর মেধয্ েসi চাঁেদর pিতিবmেক পুkেরর মােছরা মেন কেরেছ 
eিট আমােদর মতi েকান মাছ, সারা রাত চাঁেদর েসi pিতিবেmর সােথ খুব আনেn েখলা করেছ। সকাল হেতi েদেখ েসi মাছিট 
আর েনi। িঠক েসi রকম aজুর্ন ীকৃ েক মেন কেরিছেলন িতিন আমােদরi মত eকজন। েয েকান সnয্াসীেক pথম েথেকi 
িনেষধ কের েদoয়া হয় ভkেদর সােথ েবিশ েমলােমশা করেত। eেত সnয্াসীর খুব িবেশষ kিত হয় না, kিত হয় ভkেদরi। 
কারণ েবিশ েমলােমশা করেল ভkরা মেন কের iিনo আমােদরi মত eকজন। ঠাkর eকবার সমািধ aবsায় গািড় েথেক নামেছন, 
েসi aবsায় ঠাkরেক eকজন ধের ধের নামােত েগেছন। ঠাkর তাঁেক ধরেত িনেষধ করেছন, আমােক ধরেল েলােক মেন করেব 
আিম মদ েখেয় মাতাল হেয় েগিছ। eখন ভগবানেক সমািধ aবsায় েদেখ েকu যিদ মেন কের েয iিন মদয্ পান কেরেছন, eেত 
ভগবােনর িকছু eেস যােব না, িকnt েয ei রকমিট ভাবেছ তার িকnt aপরাধ হেয় যােব। েসiজn ঠাkর বারণ করেছন, eমন িকছু 
কেরা না যােত সাধারণ েলােকর ভুল ধারণা হয়। aজুর্নo eতিদন পর বুঝেত পারেলন – oের বাbা, আিম কার সে  eত িদন ধের 
আিছ। সেখিত মtা pসভং যdkং, আিম েতা আপনােক জানতাম না, আপিন েয sয়ং পরেম র ভগবান আিম বুিঝিন, ফেল aেনক 
রকেমর িবপরীত বুিd বশতঃ নানান ভােব aেসৗজn মূলক কথাবাতর্া বাকয্ালাপ o সেmাধন কেরিছ। িক রকম সেmাধন কেরিছ? েহ 
কৃ , েহ যাদব, েহ সখা, eiভােব আপনােক সেmাধন কেরিছ। aজুর্ন আর ীকৃ  pায় সমবয়সী বnুর মত িছেলন। aজানতা 
মিহমানং তেবদং, আপনার ei মিহমা েতা আিম জানতাম না, না েজেন আিম aেনক সময় আপনার সােথ বালsলভ আচরণ কেরিছ। 
ভগবানেক নাম ধের সেmাধন করা, েহ কৃ , েহ যাদব, েহ সখা iতয্ািদ, আবার কখন pমাদ বশতঃ মােন েরেগেমেগ না বুেঝ, 
আবার aেনক সময় pণেয়ন বািপ, আপনার pিত aতয্n ভােলাবাসায় আপনােক আিম িনেজর মতi মেন কের aেসৗজn মূলক 
কথাবাতর্া বেলিছ। েকাn  েকাn  সমেয় আপনার সােথ ei রকম aেশাভন আচরণ কেরিছ – 
 
    য াবহাসাথর্মসৎকেৃতাহিস 
     িবহারশযয্াসনেভাজেনষ।ু 
    eেকাহবাপয্চযু্ত তৎসমkং 
     তৎ kামেয় tামহমpেময়m ।।৪১।। 

 আমরা dজেন eক সে  হাঁটাচলা, খাoয়া-দাoয়া, িবছানায় েশাoয়া-বসা করতাম, কত হািসঠাTা কেরিছ। আবার আপনার 
সাkােত বা আড়ােল, eকাকী বা বnুবাnবেদর সমেk পিরহাস েল আপনােক েয aসmান o aেসৗজnমূলক বয্বহার বা aমাযর্াদা 
কেরিছ, তৎ kামেয় tামহমpেময়m , েহ apেময়ম, েহ pমাণাতীত আপনার কােছ আিম তার জn kমাpািথর্। আপনােক েকন আমায় 
kমা করেত বলিছ? 
 
    িপতাহিস েলাকs চরাচরs 
     tমs পজূয্  grগর্রীয়াn । 
    ন tৎসেমাহsয্ভয্িধকঃ kেতাহেnা 
     েলাকtেয়হপয্pিতমpভাব।।৪৩।। 

 আপিন হেলন ei জগৎসৃি কারী িপতা, আপিন grরo gr পরমgr, আপিনi পূজয্। েসiজn ঠাkর সব সময় বলেছন 
সি দানni gr। তাi ei িtভুবেন আপনার েথেক বড় েতা দেূরর কথা হেয় েগল, আপনার সমানo আর েকu েনi। 



280 

 

Gita-2010/RKMVU/Indian Spiritual Heritage 

 

েলাকtেয়হপয্pিতমpভাব, apিতমpভাব, ঈ েরর সমকk আর েকu হেত পােরনা। pিতমা কথা aথর্ হে  সমানতা, dগর্া pিতমা 
বলেত েবাঝাে  dগর্ার েয বণর্না শােst েদoয়া আেছ েসi বণর্নাnসাের সমান ভােব dগর্ার মিুতর্ ৈতরী করা হেয় েগেল বলা হয় dগর্া 
pিতমা। িকnt eখােন বলা হে  apিতম, যার কখন pিতমা হেত পাের না। তাi আিম – 
 
    তsাৎ pণময্ pিণধায় কায়ং 
     pসাদেয় tামহমীশমীডয্m । 
    িপেতব পtুs সেখব সখযু্ঃ 
     িpয়ঃ িpয়ায়াহর্িস েদব েসাঢ়mু ।।৪৪।। 
 
 েসiজn আিম আপনার সামেন মাথা নীচু কের দNবৎ করিছ, তsাৎ pণময্ pিণধায় কায়ং, আপনার পােয় মাথা েরেখ 
pণাম করিছ। ঈশm  ঈডয্m , আপিন ঈ র, আপিনi stিত করার eকমাt েযাগয্, আপিনi eকমাt pণময্। তাi আপনােক pণাম কের 
আিম আপনার pসnতা pাথর্না করিছ। আপিন আমােক kমা কrন, িপতা েযমন পুেtর সব aপরাধ kমা কের েদয়, বnু েযমন 
বnুর aপরাধ kমা কের, িpয় েযমন িpয়ার সব aপরাধ kমা কের েদয়। সnান, বnু আর েpিমকা ei িতনজেনর সােথ aজুর্ন 
িনেজেক ঈ েরর সােথ সmকর্ ৈতরী কের kমা pাথর্না করেছন। েpিমকা aপরাধ করেব eটা ধেরi েনoয়া হেয়েছ, েয েpিমক েস 
kমা করেবi, ভগবানi হে ন eকমাt েpিমক। বাবা েযমন সnানেক সh কের েনয়, বnু েযমন বnুেক সh কের েনয় আর েয 
েpিমক েস েযমন েpয়সীর aতয্াচার সh কের েনয় িঠক েতমিন েহ ভগবান, আিম েয anায় কেরিছ তা kমা কের িদন। 
 
    aদৃ পবূর্ং hিষেতাহিs দৃ ব্া 
     ভেয়ন চ pবয্িথতং মেনা েম। 
    তেদব েম দশর্য় েদব rপং 
     pসীদ েদেবশ জগিnবাস।।৪৫।। 

 আপনার ei rপ aদৃ পূবর্ং, আেগ েকu কখন েদেখিন, eেত আিম আনno পাি  আবার ভয়o পাি । তাi েহ 
জগিnবাস, আপিন আপনার েস আেগর েসi শাn rেপ, আমার েয সখা, বnু ীকৃ  rপ, েসi rেপ িফের আsন। েকমন েসi rপ 
আপনার? 
 
    িকরীিটনং গিদনং চkহst- 
     িম ািম tাং d মুহং তৈথব। 
    েতৈনব rেপণ চতভুুর্েজন 
     সহsবােহা ভব িব মেূতর্।।৪৬।। 

 আপিন যখন বsেদেবর পুt হেয় কংেসর কারাগাের জn gহণ কেরিছেলন তখন আপনার েয rপ েদবকী মাতা দশর্ন 
কেরিছেলন, িকরীিটধাির, গদাধাির আর চkধাির। eখােন িকnt শ  আর পেdর কথা বলা হে  না, ীকৃ েক যখন েদখান হয় 
তখন তাঁেক গদা আর চk হেs েদখান হেয় থােক। েতৈনব rেপণ চতুভুর্েজন সহsবােহা, খুব হেল আপিন চতুভুর্জ rপটােক রাখুন 
িকnt আপনার ঐ ug সহsবােহার িব rপেক pশিমত কrন। তখন ভগবান বলেছন – 
 
     ীভগবাnবাচ  
     ময়া pসেnন তবাজুর্েনদং 
     rপং পরং দিশর্তামাtেযাগাৎ। 
    েতেজাময়ং িব মনnমাদয্ং 
     যেn tদেnন ন দৃ পবূর্m ।।৪৭।। 
 
 ভগবান যখন নৃিসংহ rপ ধারণ কেরিছেলন তখনo িঠক ei eকi aবsা হেয়িছল। ভগবােনর ঐ ভয় র নৃিসংহ rপ 
েদেখ জগেতর সমs pাণী ভেয় কাপঁেত শুr কেরিছল, তখন phাদ িগেয় ভগবােনর stিত করােত ভগবান তাঁর েসi ভয় র rপেক 
শাn করেলন। eখােনo ভগবান বলেছন – aজুর্ন তুিম িচnা কেরা না, ময়া pসেnন তবাজুর্েনদং, আিম েতামার uপর pসni আিছ, 
আিম pসn হেয়i েতামােক আিম আমার ঈ রীয় েযাগpভােব আমার ei েতেজাময় anহীন িব rপ েদখালাম। eর আেগ আমার 
ei েতেজাময় rপ েকu েকান িদন েদখেত পায়িন। ei rেপর বণর্না কের ভগবান বলেছন – 
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    ন েবদযjাধয্য়ৈননর্ দাৈন- 
     নর্ চ িkয়ািভনর্ তেপািভrৈgঃ। 
    eবংrপঃ শকয্ aহং নেৃলােক 
     d ংু tদেnন krpবীর।।৪৮।। 

 মহাভারত যখন রচনা হেয়িছল তখনo েবেদর যjািদর িবjানেক জানা, েবদ aধয্য়ন করা, দানািদ িkয়া আর ug 
তপsা egেলা ভােলামতi সমােজ pচিলত িছল। eমনিক ভগবান বুেdর সমেয়o েবেদর aধয্য়ন, ug তপsািদ িছল। eখােন 
ভগবান বলেছন, েয চারেট েবদ িঠক িঠক aধয্য়ন কেরেছ, যj িকভােব anি ত করা হয় েসটাo যারা aধয্য়ন কেরেছ, তারাo 
তিুম েয আমার িব rপ দশর্ন কেরছ, ei rপ েদখেত পােরনা। শুধু তাi নয়, েয pচুর দান কেরেছ, িক রকম দান? িনেজর 
শরীেরর oজেনর সমান েসানা দান কেরেছ, ei দােনo ei rপ দশর্ন করা যায় না। আর ug তপsার dারাo ei rপ দশর্ন হয় 
না। eবংrপঃ শকয্ aহং নৃেলােক d ংু tদেnন krpবীর, েহ aজুর্ন তুিম ei মাt েয rপ আমার েদখেল, egেলার েকানটার 
dারাi ei নরেলােক ei rপ দশর্ন করা যায় না। 
 
    মা েত বয্থা মা চ িবমঢ়ূভােবা 
     দৃ ব্া rপং েঘারমীদঙৃ্ মেমদm । 
    বয্েপতভীঃ pীতমনাঃ পনুsব্ং 
     তেদব েম rপিমদং pপ ।।৪৯।। 

 আমার ei rপ েদেখ তুিম ভেয় িবমূঢ় হেয় বয্িথত হেয়া না। ভগবােনর িক rপ েদেখ aজুর্ন ভয় েপেয় িবমূঢ় হেয় 
িগেয়িছেলন? aজুর্ন েদখিছেলন েকৗরবেদর যত বীর eমনিক পাNবেদরo aেনক বীর সব ঐ িব rেপর মুেখ jলn আgেনর মেধয্ 
নদীর েsােতর মত ঢুেক যাে । ভগবান িনেজi বলেছন কােলাহিs েলাকkয়কৃৎ pবৃেdা, আিম eখন কাল, সংসাের েলাকkয় করার 
জn আমার ei িবশাল আকৃিত, eখন আিম সব কটােক uপেড় িগেল েখেয় েনব। িকnt ভগবান aজুর্নেক আ াস িদেয় বলেছন, 
তিুম ভয় েপেয়া না, ভয় পাoয়ার েতামার েকান কারণ েনi, ei দয্ােখা – পুনsব্ং তেদব েম rপিমদং pপ , েতামার জn আিম 
আবার আমার আেগর rেপ িফের eেসিছ। কািহনী আবার স েয়র কােছ চেল েগেছ, স য় বলেছন – 
 
     স য় uবাচ 
    iতয্জুর্নং বাsেদবsেথাk ব্া 
     sকং rপং দশর্য়ামাস ভয়ূঃ। 
    আ াসয়ামাস চ ভীতেমনং 
     ভtূা পনুঃ েসৗময্বপমুর্হাtা।।৫০।। 

 eরপর ভগবান ীকৃ  aজুর্নেক ei বেল বsেদেবর গৃেহ িনেজ েয চতভুুর্জ ধারণ কেরিছেলন, েসi rপ েদিখেয় আবার 
তাঁর েসৗময্ rপ ধারণ কের aজুর্নেক আ s করেলন। ei rপ েদখার পর aজুর্ন খুব খুিশ হল। তখন aজুর্ন বলেছন – 
 

aজুর্ন uবাচ 
দেৃ ব্দং মাnষং rপং তব েসৗময্ং জনাদর্ন। iদানীমািs সংবtৃঃ সেচতাঃ pকৃিতং গতঃ।।৫১।। 

 েহ ভগবান, আপনার ei েসৗময্ rপ ধারণ মাti সমs pকৃিত হাঁফ েছেড় েযন বাঁচল, চািরিদেকর pকৃিত eতkণ ভেয় 
কাঁপিছল। যখন খুব গরম পেড়, আবার িঠক ঝড় আসার মুেখ pকৃিত েযন ভেয় থমেক যায়, েযন িক eকটা হেত যাে । িঠক 
েতমিন ভগবােনর ei rেপ সমs pকৃিত েযন ভেয় aিsর হেয় িগেয়িছল। তখন ীভগবান বলেছন – 
 

ীভগবাnবাচ 
sdদর্শর্িমদং rপং দৃ বানিস যnম। েদবা aপয্s rপs িনতয্ং দশর্নকািkণঃ।।৫২।। 

 েহ aজুর্ন, তুিম েয আমার ei rপ েদখেল ei rপ aিত dলর্ভ, সচরাচর ei rপ েকu েদখেতi পায় না। েদবতারাo 
দশর্নকািkণঃ, েদবতারাo ei rপ েদখেত i া কেরন িকnt েদখার েসৗভাগয্ তাঁেদরo হয় না। আমােদর শােsto eমন েকান িববরণ 
পাiনা েয েদবতারা ei রকম িকছু েদেখেছন। েকন েকu েদখেত পায়না, আবার েসi eকi িজিনষ বয্k করেছন – 
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নাহং েবৈদনর্ তপসা ন দােনন ন েচজয্য়া। শকয্ eবংিবেধা d ংু দৃ বানিস মাং যথা।।৫৩।। 

 শকয্ eবংিবেধা d ংু দৃ বানিস মাং যথা, তিুম আমার েয ei িব rপ দশর্ন করেল, ei rপ চারেট েবেদর jােনর dারাo 
েদখা যােব না, ug তপsা করেছ তােতo হেব না, pচুর দান করেলo েদখার েসাভাগয্ লাভ করেত পােরনা, ন চ iজয্য়া, iজয্ 
মােন যj, যেjর dারাo েকu েদখেত পায় না। মহাভারত eবং পের ভাগবতািদ পরুােন eটা pথম েথেকi বলা হেয় আসেছ েয, 
ঈ রেক েবদ aধয্য়ন িদেয়, তপsা, দানািদর dারা পাoয়া যায় না। eটা না হয় েবাঝা েগল egেলা েকান িকছুর dারাi ঈ রেক 
পাoয়া যায় না, তাহেল িকভােব ঈ রেক পাoয়া যােব? 
 

ভkয্া tনnয়া শকয্ aহেমবংিবেধাহজুর্ন। jাতংু d ংু চ তেttন pেব ংু চ পরnপ।।৫৪।। 

 eকমাt আমােত aনnা ভিkর dারাi আমােক পাoয়া যায়। আমােদর শােst d রকেমর ভিkর কথা বলা হয়, eকটা হে  
aপরা ভিk আর িdতীয় হল পরা ভিk। যj, দান, তপsা, েবদ aধয্য়ন, জপ, ধয্ান egেলা সবi হল aপরা ভিk। তেব ei 
aপরা ভিkর anশীলন করেত করেত পরা ভিkর uদয় হয়। আবার ঠাkর বলেছন লাu kমেড়া ফেুলর মত, ফল আেগ ফুল পের, 
তার মােন পরা ভিkটা আেগ eেস যায় aপরা ভিkটা পের আেস। িকnt েবিশর ভাগ মাnেষর aপরা ভিkটাi আেগ আেস। eখন 
েকu যিদ মেন কেরন েবদ aধয্য়ন িদেয়o হেব না, তপsা, জপ, ধয্ান, দান কেরo হেব না, তাহেল egেলা করার িক pেয়াজন 
আেছ। তা নয়, egেলা িদেয়o হেব না, আর egেলা যিদ না কর তাহেল েতা eেকবােরi হেব না। লটািরর িটিকট কাটেলi েয 
লটািরেত টাকা েপেয় যােব তা েতা নয়, কাটেল েপেলo েপেত পাির, আর না কাটেল িনি ত েয েকান কােলi পাoয়া যােব না। 
জপ, ধয্ান, aধয্য়ন যিদ না কর তাহেল িনি ত েয েকান কােলi েতামার িকছু হেব না। িকnt egেলা কের েগেল পরা ভিk eকিদন 
হেবi। িক েসi পরা ভিk – ভkয্া tনnয়া, aনnা ভিk হয়, aনnা ভিkটাi পরা ভিk। আমার ei েয rপ তুিম েদখেল 
eকমাt aনnা ভিkর dারাi ei rপেক েদখা সmব।  
 
 anনা ভিkেত শুধু েয ঈ েরর rপi েদখা যােব তাi নয়, jাতুং d ংু চ তেttন pেব ংু চ পরnপ, শােst ঈ েরর সmেn 
িঠক িঠক েযমনিট বলা হেয়েছ, েযমন eখােন গীতােত েয রকমিট বলা হেয়েছ, িঠক ei রকম েসiভােবi তারা আমােক জানেত 
পাের। শুধু েজেনi েশষ হেয় যায় না, তttতঃ আিম েযমনিট িঠক েতমনিট আমােক েদখেত পায়। আমােক জানেত পাের, আমােক 
েদখেত পায়, েদখার পর pেব ংু, আমার সােথ eক হেয় যায়। পরা ভিk বা রাগািtকা ভিk যখন হয় তখনi ঈ রেক িঠক িঠক 
জানেত পাের যায়। তখন আর ধারণার মেধয্i সীমাবd থােক না, তখন সাkাৎ দশর্ন হয়। দশর্ন কের ঈ েরর মেধয্ pেবশ কের 
যায়, মােন ঈ েরর সােথ eক হেয় যায়। ei কথা বলার পর ভগবান প াn নং ে ােক মূল তtt কথা বেল িদে ন। আচাযর্ শ েরর 
মেত গীতার eকাদশ aধয্ােয়র েশষ ে াক aথর্াৎ প াn নং ে াকিট হে  গীতার সার। পরা ভিkর েশষ কথা, েসiজn ei 
ে াকিটেক সবারi মুখs কের েরাজ anতঃ কেয়কবার আবৃিt করা uিচৎ।  
 

মৎকমর্কnৃৎপরেমা মdkঃ স বিজর্তঃ। িনৈবর্রঃ সবর্ভেূতষু যঃ স মােমিত পাNব।।৫৫।। 

 মৎকমর্কৃৎ, আিম পরেম র, পরেম েরর জni েয সব কাজ করেছ, মৎপরেমা, আমােকi েয পরম মেন কের। আচাযর্ 
পরম মােন বলেছন – aেনেকর বািড়েত িব াসী ভতৃয্ থােক, হয়েতা eক পুrষ বা di পুrষ ধের কাজ কের যাে । েস যা িকছু 
কের, eমনিক েস েয িনঃ াসিট িনে  েসিটo তার sামীর জni েনয়। িকnt ei ধরেণর eকিন  িব াসী ভৃতয্o জােন আমার 
মতৃযু্র পর আমার মািলক আমার পরম গিত হেবন না, আমার পরম গিত হে ন ঈ র, ঈ রেকi েস পরম জােন। েস জােন মৃতযু্র 
পর আমােক ভগবােনর কােছi েযেত হেব, িনেজর sামী বা মািলকেক পরম মেন কের না। যা িকছু কের আমার জni কের আর 
আমােকi পরম মেন কের। মdkঃ, যত রকেমর ভজনা আমারi pিত ভিk িনেয় কের। স বিজর্তঃ, েকান িকছুর pিত তার আসিk 
থােক না, িনঃস । িনৈবর্রঃ, কাrর pিত তার শtrভাব, dষমিন ভাব েনi। সবর্ভূেতষু, েকান জীেবর pিত তার েকান ৈবরী ভাব েনi। 
iসলাম ধেমর্ আlােক খুব ভােলাবােস িকnt যারা মসুলমান নয় তােদর েমের েশষ করেত হেব, eখােন তা নয়, শুধু মাnষi নয়, 
েকান pাণী, কীট, পত , পশু, পািখ কাrর pিত তার ৈবরী ভাব েনi। যঃ স মােমিত পাNব, েহ পাNব, ei ধরেণর যারা হয় 
তারাi মােমিত, তারা আমােকi পায়, েস আমার মেধয্i চেল আেস।  
 
 মূল কথা হল, ভk েয কমর্ করেছ, ভk েয কথা বলেছ, ভk েয িচnন িনেয় আেছ, সব িকছু আমােক িনেয়i। ei রকম 
যারা হন তারাi আমােক পায়, eর বাiের আর েকu আমােক পায় না। েয কাজ আমার জn করা হয় না, েসটা কােজর মেধয্ গণয্ 
নয়। তাহেল ডাkার, iি িনয়ার, uিকল, aিফসাররা েয কাজ করেছ েসটা িক কাজ নয়? আের ভাi, তােদর জীবেনর uেd  েতা 
ঈ র লাভ নয়। তিুম যিদ আমােক েপেত চাo, আিম যিদ েতামার জীবেনর লkয্ হi তাহেল েতামােক eiভােব কমর্ করেত হেব। 
িকnt eরা eখন কািমনী-কা ন েভাগ করেত চাiেছ, নাম-যশ েভাগ করেত চাiেছ, তাহেল eেদর আর ei সেবর দরকার েনi, 
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eেদর an পথ িনেত হেব। িব rপ দশর্ন লাভ যিদ েতামার uেd  হয়, ঈ র jান লাভ যিদ েতামার জীবেনর uেd  হয় 
তাহেল েতামােক ei ভােব কাজ করেত হেব, eiভােব চলেত হেব, েতামার মানিসকতােক eiভােব ৈতরী করেত হেব।  
 
 eiখােন eকাদশ aধয্ায় সমাp হল। eরপর dাদশ aধয্ােয় ভিk িনেয় যত রকেমর আেলাচনা eর আেগ করা হেয়েছ, 
সব আেলাচনােক সমnয় কের ভিkেযােগর কথা বলেবন।     
 
 
 
 
 
 
 
 

o ঁতৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 
 ীকৃ াজুর্নসংবােদ িব rপদশর্নেযােগা নাম eকাদেশাহধয্ায়ঃ।। 
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২৬েশ েসেpmর ২০১০ 

dাদশ aধয্ায় 

ভিkেযাগ 
 
 eকাদশ aধয্ােয়র েশেষর িদেক চয়ুাn নং ে ােক ভগবান ভিkর বণর্না করেত িগেয় বলেছন – ভkয্া tনnয়া শকয্ 
aহেমবংিবেধাহজুর্ন। jাতুং d ংু চ তেttন pেব ংু চ পরnপ।। ভিkর anশীলন যাঁরা কেরন তাঁেদর জn বলেছন, ভিkর uেd  
হল িতনিট। pথম হে  jাতংু, ভগবােনর েয তtt eটােক জানা। কারণ েয িজিনষটা আিম জািননা েসখােন আিম িকভােব pেবশ 
করব আর েকনi বা pেবশ করব। ভগবান বুd চtাির আযর্ সতয্ািদ বলেত শুr করেলন, েসখােন pথম েযটা সবাiেক িশkা িদেত 
শুr করেলন েযটার বয্াপাের iংরাজীেত খুব snর eকটা pবাদ আেছ – To know i s t o l ove    , জানাi ভােলাবাসা, 
ভােলাবাসাটাi জানা। মার েকােল যখন সnানেক েদoয়া হয় আর যখন জােন েয e আমার সnান, তখনi িকnt মােয়র ভােলাবাসাটা 
েবিরেয় আেস। মােঝ মােঝ েশানা যায় হাসপাতােল বা ােদর পােl েদoয়া হয়, েসখােন যখনi মােয়র মাথায় আেস বা াটা আমার 
নয়, তখন আর তার েসi ভােলাবাসা থােক না।  
 
 সি দানেnর বয্াখয্া করেত িগেয় eটাi বলা হয় েয িযিন সৎ িতিন িচৎ আবার িতিনi আনn। িচিতটা হে  জানা, 
consci ousness, যার ৈচতn আেছ। েযটার ৈচতn আেছ েসটার pিতi আনn আসাটাi sাভািবক, িচিত আর আনn dেটা eকi 
িজিনষ। eকটা িজিনষেক যতkণ না জানা হয় ততkণ েসi িজিনষেক আমরা ভােলাবাসেত পািরনা। েয েকান সতয্, েয েকান 
আদশর্েক যতkণ না জানা হয় ততkণ তােক ভােলাবাসা যােবi না। কাrর সােথ পিরচেয়র পর বnুt হেয় েগেলi তােক 
ভােলাবাসা যায় না, তার pিত ভােলাবাসাটা আসেত সময় লােগ। ei সময় েযটা লাগেছ েসটা ভােলাবাসা বাড়ার জn লাগেছ না, 
তােক জানেত বুঝেত িগেয় সময়টা েলেগ যায়। তাi যতkণ eকটা িজিনষেক না জানা হয় ততkণ িকnt তার pিত ভােলাবাসা আসা 
সmব নয়। eখন ভগবােনর তttেক আমরা জািনi না, তাঁেক ভােলাবাসব িক কের। বেল েয ঠাkেরর pিত ভিkেত িতিন গদগদ 
aথচ িতিন ঠাkেরর তttটা জােননi না, তা eখন ভিkটা েকাথা েথেক eল। eকটা েছেলর সােথ েমেয়র িবেয় হল, eখন dজন 
dজনেক জােনi না, েচেনo না, eখন তােদর ভােলাবাসা িক কের হেব? ভােলাবাসা না হেল eকজন eকজেনর েবাঝা হেয় যােব। 
ভগবােনর েkেt িঠক eiটাi হয়, েবিশর ভাগ ভki হে  ভগবােনর কােছ েবাঝা, আর তা নাহেল তারা িনেজর grর জn েবাঝা। 
eকবার eক মহারােজর কােছ eকজন eেস বলেছ, সাধু সnয্াসী হoয়ার জn েলখাপড়ার িক দরকার, আিম সnয্াসীi যিদ হi 
পড়ােশানা েকন করেত যাব। মহারাজ শুেন বলেলন – ভগবান েতামার মত মুখর্েক িনেয় করেবন। ভগবানo িনেজর কােজর জn 
েসরা মাnষিটেকi েবেছ েনন। ীরামচnd আধয্ািtক jান কােক িদেলন? হnমানেক, িনেজর িpয় ভাi লkণেকo িদেলন না। 
aধয্াt রামায়েণ eiটাi বলেছ, ীরামচnd সীতােক বলেছন – েহ সীতা, হnমান আমার পরম ভk oেক আমার তttটা জািনেয় 
দাo। ীরামচেndর আjােত সীতা সব বেল েদoয়ার পেরo ীরামচেndর মেন সntি  হল না বেল িতিন িনেজi আবার হnমানেক সব 
বলেত শুr কেরেছন আিম ei আিম েসi। ীকৃ  eত jানীgণী েলাক থাকা সেtto েবেছ েবেছ শুধু aজুর্নেকi গীতার uপেদশ 
িদেলন, কলকাতায় eেতা েলাক থাকেত ীরামকৃ  নেরনেক েবেছ িনেলন। েগাটা চােরক মুখর্েক িনেয় ভগবান িক করেবন, 
ীরামকৃ  যিদ আেগ চারেট ঢািক েপছেন চারেট ঢািক সামেন িনেয় ঢাক েপটােত েপটােত বলেত থাকেতন আিম ভগবান, আিম 

aবতার, তাহেল েকiবা বুঝত আর েকiবা তাঁেক িচনত, আমােদর মত মুখর্রা শুেন হাসতাম আর িটpিণ কাটতাম। িকnt নেরন সব 
শুেন বলেলন ঠাkর আমােক যা িদেয় েগেছন েসটা আিম জগতেক েদিখেয় েদব। কারণ হে  ei ে াকিট, jাতংু d ংু চ তেttন 
pেব ংু চ পরnপ। ভগবােনর তtt না জানেল পরা ভিk আসেব িক কের, তাi আেগ ভগবােনর তttটা বুঝেত হেব।  
 
 তttটা জানার পর িক বলেছন? d ংু। ঠাkর বলেছন – ঈ েরর তtt কথা িচnা কের কের তাঁেক ধারণা করা বা েবাঝা eক 
রকম িকnt িতিন যখন সাkাৎ দশর্ন েদন তখন আেরক রকম। আিম গীতা, uপিনষদ, কথামতৃ, লীলাpস  পেড় যতi ধারণা কের 
িনiনা েকন েয ঈ র ei রকম, তােতo িকছুi হেব না। বলেছন dr ংু, িতিন সাkাৎ েদেখন ঈ র ei রকম। eরপর আরo মজার 
বয্াপার হে  To know i s t o l ove and t o l ove i s t o know          , যিদ জানা ভােলাবাসা হয় তাহেল ভােলাবাসা মােন জানা, 
dেটাi eক। আিম যিদ আপনােক জািন তাহেল আিম আপনােক ভােলাবাসব। যিদ জািন আপিন dমেুখা সাপ তাহেল আপনার কাছ 
েথেক শত েযাজন দূের থাকেত চাiব। ঠাkেরর কােছ েকান েকান মিহলা eেল ঠাkর বলেতন – মা eবার েতামার েলজ েদখাo। 
মােন তুিম সিপর্ণী, সােপর েলজ েদখাo, মােন তুিম eখান েথেক চেল যাo। যখন আদশর্েক েজেন যাব তখনi ভােলাবাসব, 
ভােলাবাসা মােনi জানা। তেttন pেব ংু, আিম ঈ ের pেবশ কের যাব। িকভােব pেবশ করেব? েস িক ৈবkন্ঠধােম িগেয় ঢুেক 
যােব? না, তেttন pেব ংু, তেttর িদক েথেক dেটা eক হেয় যােব। কেঠাপিনষেদ বলেছ – যেথাদকং শুেd শুdমািসkং তাদৃেগব 
ভবিত। eবং মেুনিবর্জানত আtা ভবিত েগৗতম।।২/১/১৫।। েহ নিচেকতা, িনমর্ল জলিবnd শুd জলাশেয় িনিkp হেল েযমন শুd 
জলাশয়i হেয় যায়, িঠক েতমিন আtতtt সাkাৎকারী মননশীল তttদশর্ীর আtাo েসirপ aথর্াৎ bh হেয় যায়। মুNেকাপিনষেদ 
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বলেছ – শরবtnেয়া ভেবৎ(২/২/৪), েকu eকটা লkয্ েভদ করার anশীলন করেছ, eখন তীরটা েসi লkয্েক েভদ কের িদল, 
েযi েভদ কের িদল তখন েসi লkয্ আর তীরটা eক হেয় যায়, লkয্বst আর তীেরর মেধয্ আর েকান পাথর্কয্ থােক না, তttতঃ 
oটা eক হেয় েগল। তখন আর বলা যােব না েয eটা আলাদা আর oটা আলাদা। লেkয্র মেধয্ তীেরর sূল আকারটা pেবশ 
কেরনা। িকnt সাধারণ মাnষ eটা বঝুেত পাের না বেলi বলা হয়, ৈবkন্ঠধাম আেছ, িশবেলাক আেছ, eখন নতুন হেয়েছ 
রামকৃ েলাক, েসখােন ভkরা িগেয় ভগবােনর সে  বাস কের। গীতা িকnt েকান েলােকর কথা বলেছ না, বলেছ তুিম pেবশ করেব। 
েকাথায় pেবশ করেব?  তেttন, আমার েয বাsিবক সtা আর ঈ েরর েয সtা ei dেটা িমেল eক হেয় যায়। eক হেয় যায় 
বলাটাo িঠক মত বলা হয় না, েবাঝাবার জন আমােদর ভাষায় ei ভােবi বলেত হয়। eক ঘিট গ া জল িনেয় গ ায় েঢেল 
িদলাম, তােত িক আর হল, যা িছল তাi থাকল। eেত গ ার জল বৃিd েপল না কেম েগল? েকান িকছুi হয় না, যা িছল তাi 
রiল। eক িছল eকi রiল। eক বলাটা আমােদর কােছ সব েথেক সহজ বয্াখয্া। িকnt িতিন eক না di, না শূn, না eক 
diেয়র পার েকান িকছুi তাঁেক িনিদর্  কের বলা যায় না, যা আেছ তাi আেছ। যা আেছ তাi আেছ eটাo মেুখ বলা যায় না। 
মাnষ হে  al বুিd সmn, ei al বুিd বেল eেদরেক েবাঝাবার জn বলা হয় eক হেয় যায়।  
 
 eখন ঈ েরর সােথ eক িকভােব হেব? তখন ভগবান aজুর্নেক েশষ ে ােক বলেলন, aজুর্ন তুিম যিদ ei ei কর তাহেল 
সmব হেব। ঠাkর বলেছন ঈ রেক েদখা যায়। িকভােব েদখা যােব ei প াn নং ে ােক ভগবান বলেছন – মৎকমর্কৃnৎপরেমা 
মdkঃ স িববিজর্তঃ। িনৈবর্রঃ সবর্ভূেতষু যঃ স মােমিত পাNব।। যা িকছু করেব েসটা আমার জni করেব, আমােক পরম গিত মেন 
করেব। তখন শ রাচাযর্ uপমা িদেয় বলেছন, বািড়র েয anগত ভৃতয্ েস সব কাজ মািলেকর জn কের িকnt েসo জােন মৃতুয্র পর 
আিম মািলেকর সে  eক হব না, ঈ েরর কােছi যাব। মতৃযু্র পর েয গিতi েহাক sগর্ েহাক িক নরকi েহাক িকnt মািলেকর সে  
eক হেবা না, পরম আমার মািলক নয়, পরম আমার ভগবান। an জায়গােতo ভগবান বলেছন মি tঃ মৎপরঃ, ei eকi ভাব, 
ei ভাবটােক ভগবান বারবার বলেছন। eক তrেণর িচt তrণীর pিত েলেগ আেছ িকnt েসo জােন ভগবান িযিন িতিন ei 
েমেয়িটর েথেক oপের। কথামৃেত ঠাkর বলেছন – ঈ েরর যখন কৃপা হয় তখন সবাi তার বেশ আেস, সবাi তােক মােন, eমনিক 
িনেজর stী পযর্n। যারা চাকির বাকির করেছ তারা কার জn uপাজর্ন করেছ, িনেজর খাoয়া-পড়ার জn কত টাকা আর লাগেব আর 
বািক uপািজর্ত টাকা সব িবশালািkর দ’েয় ঢুেক যাে । িকnt যারা aিত pাকৃত, যােদর বুিd বেল িকছু েনi তারা stীেক বেল মরার 
পর আিম আর তিুম আলাদা হেয় যাব িকnt তুিম যখন মের যােব আবার আিম আর তুিম eক হেয় যাব। যারা aিত মn বুিdর 
তারাi ei ধরেণর িচnা কের। িকnt যােদর eকটুo ৈচতেnাদয় হেয়েছ তারা জােন েয মৃতুয্র পর ভগবানi পরম গিত, েসiজn 
মরার পর যখন শ ােন িনেয় যায় তখন বেল রাম নাম সতয্ hায়। তিুম েয stীর কােছ যােব sামীর কােছ যােব eটা কখন বেল না। 
আসল গিত িতিনi। eiটাi eখােন বলা হে  মৎকমর্কৃnৎপরেমা, যখন সংসােরর জn কাজ করছ তখনo মেন করেব আমার 
জni করছ, তখন েতামার দৃ ভ ীটা an রকম হেয় যােব। eটােক anাn ধেমর্ an ভােব gহণ করেছ। েযমন ভগবান বুd 
বলেছন, যিদo ভগবান বুd ঈ েরর কথা বলেতন না, িতিনo বলেছন সব সময় িনেজর ৈচতnেক জাgত েরেখ সব িকছু কের যাo, 
eটাi হে  Awareness, আিম যখন হাঁটা চলা করিছ েসটা সৎ িকনা, আিম খাoয়া-দাoয়া করিছ eটা সৎ িকনা, কথা বলিছ, যা 
িকছু করিছ সব সৎ িকনা ei বয্াপাের সজাগ রাখা। eখােনo ei eকi কথা বলা হে , যা িকছু করেব আমার জn করেব।  
 
 তারপর বলেছন, স বিজর্তঃ, েকান িকছুেত আসk হেয় পেড়া না। ঠাkর বলেছন – সংসাের আিছ িক, আমড়া, আঁিট আর 
চামড়া, েখেল আবার amশূল। তাi ei সংসাের আসিk িকেসর জn করেত যােব। আর িনৈবর্রঃ, জগেতর েকান pাণীর pিত 
ৈবরীভাব মেনর মেধয্ রাখেব না। সােপর িডম েথেক যখন সােপর বা াgেলা েবেরােত থােক তখন সিপর্ণী বা া সাপ gেলা েখেত 
শুr কের। আসেল সিপর্ণী তফাৎটা বুঝেত পােরনা, েযটাi সামেন নড়াচড়া কের মেন কের eটাi বুিঝ আমার dষমন, সে  সে  
তাi গp  গp  কের িগেল েফেল। িকnt eমিনেত মা কখনi সnােনর েকান kিত েহাক চায় না, সnান যতi kিত কrক না েকন মা 
সব সময় মাফ কের েদয়। েসটাi শ রাচাযর্ kমাপনেsােt বলেছন – kপুেtা জায়েত kিচদিপ kমাতা ন ভবিত। মা কখনi kমাতা 
হয় না। মা সnােনর সব aপরাধ kমা কের েদন বেল মা কখন kমাতা হয় না। ঠাkর আবার বলেছন – শুেনিছ মা েছেলর oপর 
নািলশ করেল েকােটর্ েকস েতমন চেল না। েছেলi েকস িছনতাi কের িনেয় বেল – যাঃ যা করার করেগ যাo। মােয়র uপর েছেলর 
েজার চেল।  
 
 aধয্ােtর েশষ কথা – মtঃ সবর্ং pবতর্েn, ei জগৎ আমার েথেকi েবিরেয়েছ। িযশু বলেছন God i n Heaven I and  ,   
God i n Heaven are one    , eখােন িযশু িনেজর বয্াপাের বলেছন, িকnt িহndরা বেল তুিম আর ঈ র eক, ঈ েরর পুt আর 
ঈ রi শুধু eক নয়, তুিমo তাঁর সে  eক। গীতােত ভগবান বলেছন েয িঠক িঠক ভk েস আমার আtা। ei জগৎটা যিদ তাঁরi 
সৃি  হয় তাহেল েয িঠক িঠক ভk েসেতা তাঁরi সৃি । িঠক িঠক ভko েদখেছন সবi যিদ তাঁর সnান হয় eখন েস কার pিত 
ৈবরীভাব েপাষণ করেব? dেটা সnান যিদ ঝগড়া কের মা যখন তােদর eকটােক কান ধের যিদ চড়o মাের তখন েসটা ৈবরীভাব 
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েথেক কের না। ৈবরীভাব বা িহংসাভাব eটা আলাদা, মেনর eকটা িবেশষ aবsা, আিম পুেরা জগেতর সবাiর গলা েকেট িদেত 
পাির িকnt মেনর মেধয্ িহংসা ভাব নাo থাকেত পাের। িযিন সাধুপুrষ িতিন যখন েদেখন সারা জগৎ আমার েথেকi েবিরেয়েছ তখন 
কাrর pিত তাঁর ৈবরীভাব আসেবi না, সবারi pিত কrণার ভাব eেস যােব। ভগবান বুেdর েযটা িছল, সবার pিত তারঁ কrণার 
ভাব। eক সাধু নদী sান করার সময় েদেখ eকটা িবেছ জেল েভেস যাে , ঐ েদেখ সাধুর মেন কrণার uদয় হল, িতিন হােত 
কের িবেছটােক জল েথেক তুেল ডা ার িদেক েফলেত িগেয় সাধুর হােত দংশন কেরেছ। সাধুর হাতটা েকঁেপ uঠেত িবেছটা আবার 
জেল পেড় েযেতi সাধুিট আবার িবেছটােক হাত িদেয় তলুেত েগেছ িবেছটাo আবার তােক দংশন কেরেছ। ei ভােব িতনবার 
চারবার eকi ঘটনার পুনরাবৃিt চলেত থাকল, যারা ঘােট দাঁিড়েয় িছল তারা সাধুবাবােক বলেছ – মহারাজ, েকন আপিন িবেছটােক 
রkা করেত যাে ন, eেতা আপনােক েছাবল েমেরi যাে । সাধুবাবা বলেছন – ei kুd pাণী েস িনেজর sভাবেক ছাড়েত পারেছ 
না, আর আিম সাধু মহাtা হেয় আমার sভাবেক িক কের েছেড় িদi। সাধু eমন kমােত pিতি ত হেয় েগেছন েয তার মেধয্ িনভর্য় 
সবর্ভূেতষু eেস েগেছ। আমােদর িনভর্য় শুধু িনেজর সnােনর pিত, েসiজn ঠাkর বলেছন িনেজর সnান, আtীয়sজনেক 
ভােলাবাসার নাম মায়া আর সব pাণীেক ভােলাবাসার নাম দয়া। সাধুবাবােক যখন িবেছটা েছাবল িদে  িবেষর jালায় তাঁরo হাতটা 
েকঁেপ uঠেছ, eটা শারীিরক pিতিkয়া, িকnt মানিসক sের তার মেধয্ েকান ৈবরীভাব, িহংসাভাব আসেছ না। আমরা িক করব ei 
েkেt? িবেছ েছাবল মারার আেগi পাথর িদেয় িবেছটােক েথঁতেল েদব। যিদ নাo েমের েফলা হয় ভেয়র েচােট কাঁপেত থাকব, আর 
aিsর হেয় ভাবেত থাকব কখন eটা eখান েথেক চেল যােব। তার মােন আমােদর মেধয্ ৈবরীভাব আেছ। সাপেক েদেখ ভয় পাoয়া 
মােন মেনর মেধয্ ৈবরীভাব আেছ। িকnt িযিন সিতয্কােরর ৈবরীভাব শূn তাঁর মেন েকান pিতিkয়াi হেব না সাপ েদখেল। egেলা 
েকান কািহনী নয় eটাi বাsব। ei রকম যােদর হয় তােদর িক হয়? যঃ স মােমিত পাNব, eরাi আমােক েপেয় যায়।  
 
 eকাদশ aধয্ায় ei dেটা ে াকেক িদেয় েশষ করা হেয়েছ। ei dেটা ে ােকর মাধয্েম dাদশ aধয্ােয়র েpkাপটেক ৈতরী 
করা হল। eতkণ aজুর্ন সব িকছু মন িদেয় শুেন যাি েলন, িdতীয় aধয্ােয় ভগবান িকছু িকছু আtতেttর কথা বলেলন, ততৃীয় 
aধয্ােয় eেস ভগবান হঠাৎ বলেত শুr করেলন আিম ভগবান, আিম ঈ র। ei েয িতিন বলেলন আিম ঈ র তারপর েসখান েথেক 
দশম aধয্ায় পযর্n kমাগত eiভােব েসiভােব বেল েগেছন আিম েসi ঈ র, যিদo ষ  aধয্ােয় েসiভােব িনেজেক ঈ র না 
বলেলo সpম, a ম aধয্ােয় পুেরাদেম বেল েগেছন। িকnt িক রকম ঈ র? আচাযর্ বলেছন, পরমাtমেনা bh akরs, akর, যার 
েকান kয় হয় না, যার েকান নাশ হয় না, ei rেপ ঈ রেক সামেন রাখা হেয়েছ। িতিন সাkাৎ পরbh, ীকৃ  rেপ নয়, 
ীরামচnd rেপ নয়, েকান uপািধ আেরাপ না কের। eটােক বলা হয় িনrপািধক ঈ র। েকান uপিধ েনi, ঈ র, বয্s  eiটুk। 

ঈ র েক? িতিন জগতিনয়nা, িযিন জগতেক চালাে ন। তাঁর িক rপ, েসটা বলা হে  না। শুধু বেল েগেছন আমার পরা pকৃিত 
আেছ আমার aপরা pকৃিত আেছ, আমােক েয ভিk কের তার ei রকম হয়, ei ধরেণর নানান কথা বেল েগেছন। eর মেধয্ 
েথেক েথেক বলেছন ভগবান হে ন aনn ঐ যর্ সmn। eর আেগo আমরা আেলাচনা কেরিছলাম েয ভগবান হে ন ষৈড় যর্ 
সmn, ভগবােনর ছয়িট ঐ যর্ সব সময় eক সে  থাকেব। jান, ঐ যর্, শিk, বল, বীযর্ o েতজ, ভগবােনর ei ছয়িট ঐ যর্ কখন 
kয় হয় না।  
 
 আবার an িদেক বলেছন িতিন িনrপািধক, তাঁর েকান uপািধ েনi। আপিন বলেলন ভগবান িক? ভগবান jানবান, 
সmূণর্ jান তাঁর মেধয্ আেছ, eখােন েতা তাহেল uপািধ িদেয় িদলাম। আমরা েযi বললাম ভগবান হেলন সবর্শিkমান, সে  সে  
ভগবােনর eকটা uপািধ চেল eল। ভগবােনর ছিট uপািধ সব সময় লাগান আেছ। িকnt ভগবােনর িবভূিত হে  িবsার, aজুর্নেক 
িনেজর িবভূিতর কথা বলেত িগেয় ভগবান বলেছন – aজুর্ন আিম যিদ শত শত বছর ধের আমার িবভূিতর কথা বলেত থািক তাo 
েশষ হেব না, দশম aধয্ােয় ei কথা বলেছন। eরপর তাi ভগবান aজুর্নেক সংেkেপ তাঁর িবভূিতর কথা বলেলন। িকnt ভগবােনর 
ঐ েযর্রo েশষ েনi িবভূিতরo েশষ েনi, তেব ভগবােনর ছয়িট ঐ েযর্র কথা বলা হয় আর ঐ ছিট ঐ যর্ েথেকi বািক সব ঐ যর্ 
েবিরেয় আেস।  
 
 আধয্ািtক তtt আর আধয্ািtক সtােক কখন বয্াখয্া করা যায় না। বয্াখয্া যখন করা হয় তখন eকটা uপািধ আেরাপ 
কের বয্াখয্া কের বলা হয় েয ভগবান eটা নয়, েসটা নয় iতয্ািদ কের। ei জগৎট িক? বলেছন িতনেট gেণর, সttঃ, রজঃ o 
তেমা, জগেতর যা িকছু আেছ সব ei িতনেট gণ িদেয় িনিমর্ত। eটা বেলi বলা হেব ভগবান িtgণাতীত, মােন ভগবান িতনেট 
gেণর পার। eখন িতনেট gেণর পার ei কথার aথর্টা িক? eর বয্াখয্া করা যায় না। আমােদর সব িচnা ভাবনা েদশ কাল dারা 
আবd, েদশ কােলর বাiের েকান িকছুর িচnা করেতi পািরনা। েযমন ei জলটা েকাথায়? েবাতেল। ei েবাতলটা কতটুk? 
েবাতেলর ei সাiজ। ভগবান িক? ভগবান aনn। aনn মােন িক? aনেnর েতা েকান সংjা েদoয়া যায় না। আমােদর কােছ সব 
িকছুর eকটা an আেছ, সব িকছুর eকটা েশষ আেছ, সীমা আেছ, িকnt ভগবানেক বলা হয় aনািদ aনn। তাহেল aনnটা িক 
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uপািধ? uপািধ aেথর্ ভগবানেক কখনi aনn বলা হে  না, aনn বলা হে  িনrপািধক aেথর্। আবার an িদেক তাঁর uপািধo 
আেছ, ei েয বলা হল িতিন ষৈড় যর্ সmn।  
 
 eখন ভগবান যখন পরা pকৃিতর rেপ থােকন, শুd ৈচতn rেপ থােকন তখন ei মন িদেয় েসi শুd ৈচতেnর িচnা 
ভাবনা করা যায় না। আমরা েযটা বুঝেত পাির িজিনষটা আেছ িকনা, েযমন eখােন iেলিkTেকর তার রেয়েছ, ei তােরর মেধয্ িদেয় 
েয িবdয্ৎ pবািহত হে  আমরা িক eটা েদখেত পাি  বা বুঝেত পারিছ? পারিছ না। িকnt যখন iেলিkTিসিট িটuবলাiট হেয় jেল, 
পাখার েbডgেলা যখন ঘুরেছ তখন বুঝেত পাির েয iেলিkTিসিট ei তার িদেয় pবািহত হে । িকnt শুd ৈচতnেক যখন eকটা 
মাধয্ম িদেয় েদoয়া হয় তখন তাঁেক েদখা যায়। মাধয্মটা িক? ei িতনেট gণ, সttঃ, রজঃ o তেমা। ভগবােনর েয মাধয্ম েসটা 
aতয্n সttািধকয্, সttgেণর যা যা আেছ তার সবi ভগবােনর মেধয্ েদখা যায়, েযমন তেমাgেণর যা যা িজিনষ েসটা ভগবােনর 
মেধয্ েদখা যায় না। তেমাgণ হে  pমাদ, আলs, িনdা। pমাদ মােন েযটা কতর্বয্ েসটা করেব না, আলs, কাজ করা iে  েনi, 
িনdা, পেড় পেড় খািল ঘমুেনা। ভগবান যখন aবতার হেয় আেসন তখন তাঁর মেধয্ ei dিট িজিনষ েদখা যায় eকটা হে  ei 
sখ, আর jান, jানটা তাঁর মেধয্ সব সময় টগবগ করেব, jান তাঁর কখনi ঢাকা পড়েব না। eiটাi eতkণ বলা হে , 
eকিদেক িতিন ঈ র িtgণাতীত, েযখােন েকান uপািধর েকান বয্াপার েনi, বেলi আবার েথেক েথেক uপািধ gেলােক বেল েদoয়া 
হে । বয্াপারটা সিতয্i খুব েগালেমেল। মাsারমশাiরo ei েগালমাল হেয়িছল। pথম যখন দিkেণ ের ঠাkেরর কােছ েগেছন 
মাsারমশাiেক ঠাkর িজেjস করেছন – েতামার সাকাের িব াস না িনরাকাের িব াস? যার েকান ৈচতnেবাধi েনi তার কােছ 
সাকার আবার িনরাকার! sামীজী সাধুেদর বলেতন eকটা িকছু কর, ভগবান েদখেত eেসিছস, eকটা ভূত পযর্n দয্াখ্  তেব anত 
িকছু আেছ বেল িব াসটা হেব। ভগবান eকিদেক বেল যাে ন িতিন ঈ র তাঁর েকান uপািধ িনেয় আেলাচনা করা যােব না, আবার 
েথেক েথেক uপািধo বেল েদoয়া হে ।  
 
 তারপর eকাদশ aধয্ােয় eেস ভগবান সব িকছু েভে  চুরমার কের িদেলন। eখােন eেস ei দয্াখ্  আমার rপ, 
uপািধেক সিরেয় েরেখ eখােন rপo েদিখেয় িদেলন। eকিদেক িতিন তাঁর জগদািtকrপm  িব rপ েদিখেয় িদেলন। eকিদেক 
জগেতর যত রকেমর ঐ যর্ািদ হেত পাের আর an িদেক িতিন সমs জগেতর েয িতিন আtা েসটােকo েদিখেয় িদেলন। সােথ 
সােথ েশষ ে ােক eেস ভিkর পরাকা া িক েদিখেয় িদেলন, িকভােব তাঁেক পাoয়া যােব বেল িদেলন। eiসব কারেণ aজুর্েনর 
মেধয্ eকটা সমsা eেস েগেছ, ei ধরেণর সমsা pেতয্ক আধয্ািtক সাধেকর আসেব। dাদশ aধয্ােয় aজুর্ন তাi pথম ে ােক 
ভগবানেক িজেjস করেছন – 
 

aজুর্ন uবাচ 
eবং সততযkুা েয ভkাsব্াং পযুর্পাসেত। েয চাপয্kরমবয্kং েতষাং েক েযাগিবtমাঃ।।১।। 

 েহ ভগবান আপিন ekিুণ বলেলন আপিন ভগবান, আমােক ভিk কর, েসবা কর। িকnt eর আেগ আেগ আপিন িনেজেক 
akরং aবয্kং, akর bh বলিছেলন, আর আপনােক iিndয়ািদ িদেয় জানা যায় না, aবয্k মােন যােক iিndয় dারা জানা যায় না। 
তাহেল েয িজিনষটা েনi তােক েতা জানা যােব না। িকnt না তা হয় না, eকটা মরীিচকা যখন েদখিছ তখন েসটা eক রকম, আবার 
যখন আমােক েকu িজেjস কের আপিন িক আকাশ ksম েদখেত পাে ন। না েতা েদখেত পাি  না। কােন শুনেত পাে ন? না 
শুনেত পাি না। তাহেল আকাশ ksম েনi। ভগবানেক েচাখ িদেয় েদখেত পাে ন? না পাি  না। কান িদেয় ভগবানেক শুনেত 
পাে ন? না পাি  না। তাহেল ভগবান েনi। িকnt না ঈ েরর সmেn ei িসdাn েনoয়া যােব না। egেলা িদেয় বলা যায় না বেল 
বলা হয় ভগবান aবয্k। ei aবয্k আর আকাশ ksম বা বnয্াপুt eক হেব না। বnয্াপুt েযমন কখনi হেত পাের না, তার যিদ 
পুt হয় তাহেল েস বnয্া হেব না, আর যিদ বnয্া হয় তাহেল তার পুt হেব না। তাহেল ভগবান িক বnয্াপুেtর মত? না, তা নয়। 
akর। িকভােব জানা যােব? িকছুi নয়, ধয্ােনর গভীেরi জানেত পারেব।  
 
 মুল সমsা হে , িdতীয় aধয্ায় েথেক দশম aধয্ায় পযর্n ভগবান বেল েগেলন আিম ঈ র। িক রকম ঈ র? িনরাকার, 
েকান uপািধ েনi। িকnt মােঝ মােঝ ভগবান বেল যাে ন আমার ei gণ, আিম িনয়nা। আর eকাদশ aধয্ােয় ভগবান eেকবাের 
আর িকছুর বলাবিল েনi িনেজর rপটােক েদিখেয় িদেয় বলেলন ei েদেখা আমার ei rপ। eকাদশ aধয্ােয় ভগবান তাঁর েয rপ 
েদখােলন eটা েতা েকান কlনা নয়, aজুর্ন সাkাৎ সামেন েদখেছন, েদেখ ভেয় রীিতমত কাঁপেত শুr কেরেছন।  
 
 গীতার ei আপাত পরsর িবেরাধী মত gেলােক শ রাচাযর্ েয ভােব বয্াখয্া কেরেছন আমরা েসiভােবi বঝুবার েচ া 
করব। শ েরর েয মত ঠাkেররo ei eকi মত। েসi মেত বলেছন – ঈ র হে ন সাকার, ঈ র আবার িনরাকার, ঈ র আবার 
সাকার িনরাকােরর পেরo আেরা aেনক িকছু। ঠাkর বলেছন িতিন আরo কত িক হেত পােরন। আমােদর মিs  eমন ভােব সাজান 
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আেছ েয আমরা eকটা িজিনষেক যখন িবচার কির তখন ভািব িজিনষটা ei রকম হেব আর তা নাহেল eর িবপরীত ঐ রকম হেব, 
ততৃীয় েয eকটা িকছু হেত পাের েসটা আমােদর মিs  gহণ করেতi পােরনা। িজিনষটা হয় ঠাNা হেব, না হয়েতা গরম হেব, না 
হেল ঠাNা আর গরেমর মাঝামািঝ িকছু, িকnt ঠাNা গরেমর বাiের তৃতীয় িকছু হেত পাের েসটা আমােদর মাথায় আেস না। সমুেdর 
গভীর জেল মাছ বলেত পাের আিম জল আেছ বুঝেত পারিছ, বাতাসo েয আেছ েসটাo না হয় বুেঝ িনেত পারব িকnt sল বেল 
িকছু আেছ আিম ভাবেতi পারিছ না। আমরাo হয় eটা না হয় oটা, ঠাNা না হয় গরম, জীবন আর মতৃযু্ আেছ বুঝেত পাির িকnt 
িtশ ু বেল eকটা aবsা হেত পাের আমােদর মাথায় আসেব না। ঈ রo হয় সাকার হেবন না হয় িনরাকার হেবন সাকার 
িনরাকােরর বাiের তৃতীয় িক হেবন েসটা আমরা িক কের জানেত পারব, মাথােতi আসেব না। েসiজn ঠাkর বলেছন – ঈ র 
সাকার, ঈ র িনরাকার, ঈ র আরo কত িক হেত পােরন। েযমিন আিম বেল েদব ঈ র সাকার তখন আিম ঈ রেক েবঁেধ িদলাম 
তার মােন ঈ র িনরাকার হেত পােরন না। আবার যখন ঈ রেক িনরাকার কের িদলাম তখনo ঈ রেক সীিমত কের েবঁেধ িদলাম 
িতিন সাকারo হেত পােরন না। েয ঈ রেক েবঁেধ েদoয়া যায় তাহেল েসi ঈ র িকেসর ঈ র। েয বাবরু বাগান েনi, বািড় েনi 
েসi বাবু িকেসর বাবু। েয ভগবােনর kমতাi েনi ঐ যর্i েনi েসi ভগবান িকেসর ভগবান। েসi রকম েয ভগবান িনরাকার িকnt 
সাকার হেত পােরন না, েসi ভগবান িকেসর ভগবান। েয ভগবান সাকার হেত পােরন, িনরাকার হেত পােরন না েসi ভগবান 
িকেসর ভগবান। সাধারণ বুিd, মn বুিd যােদর তােদর কােছ eটা িবরাট সমsা, তারা eটােক বুঝেতi পাের না।  
 
 গীতার মেত ভk যারা হন তাঁরা di ধরেণর হন। eকজন ভk মেন কেরন – আিম তাঁেত িতিন আমােত। ীরামকৃ  
আমার hদেয় বাস কেরন, আর আিম ীরামকৃে র hদেয় বাস কির। গীতার মেত aথর্াৎ ভগবােনর মেত eঁরা হে ন ে তম ভk। 
আচাযর্ শ রo িনেজ বলেছন ভিkর aেনক pকার হয় িকnt তার মেধয্ eিট হে  ে তম ভিk। িdতীয় pকােরর ভিkেত ভk 
বেলন, িছ িছ িছ, আিম আর ীরামকৃ  িক কখন eক হেত পাির! িতিন মািলক আিম তার দাস। dাদশ aধয্ায় হে  eেকবাের 
eকিট বয্িতkিম aধয্ায়, eখােন ঈ র আর জীেবর পৃথকtেক gহণ করা হে । গীতায় eমন eমন aেনক িকছু gহণ করা হয় না, 
আবার েযখােন eকটু যা gহণ কেরেছ েসটােকo শ রাচাযর্ uিড়েয় িদেয়েছন। শ রাচাযর্ হে  েঘারতম jানী, মােন ে তম ভk, 
আিম আর ঈ র eক, eর বাiের িকছুেতi িতিন যােবন না। sামীজী eকবার েবলুড় মঠ েথেক গ া েপিরেয় কলকাতায় যাে ন। 
গ া েপিরেয় বরাহনগের েদেখন ফাgর েদাকােন গরম গরম কচুিড় ভাজা হে । কচিুড় েদেখ sামীজী কলকাতা যাoয়া বn কের eক 
চাঙড়া কচুির িকেন েসাজা েবলুড় মেঠ িফের পুরেনা মিnের ঠাkেরর ছিবর সামেন কচিুড়র চাঙড়াটা িনেবদন কের বলেছন – খাo 
iয়াড়। egেলা হে  ে তম ভিkর aিভবয্িk। 
 
 েজােসিফন ময্াকলাuড িছেলন িবরাট বড়েলাক বািড়র মিহলা। sামীজীর সােথ পিরচয় েথেক িনেজেক িতিন sামীজীর বnু 
বেল ভাবেতন। িচরিদন aিববাহতi েথেক যান। দীkাo েননিন। তাঁর গলােত eকটা লেকট ঝলুত oেত sামীজীর eকটা চুল রাখা 
িছল। েবলুড় মেঠ েয ঘের থাকেতন, েসi ঘেরর বাiের েথেক eকিদন eক মহারাজ েদখেত পান ময্াকলাuড sামীজীর eকটা ছিবর 
সামেন েজার নৃতয্ কের যাে ন। বাiের েক দাঁিড়েয় আেছ েকান hঁশ েনi, eকাt হেয় েনেচi যাে ন। sামীজীর সােথ সব সময় 
িতিন িনেজেক eকাt েবাধ করেতন। ei eকাt েবাধ হে  jানীর পরাকা া, ে তম jান। সবাi ঈ েরর সােথ eকাt েবাধ 
করেত পাের না। পােরনা বেল তারা sামী-ভৃতয্বৎ বয্বহার কের, ঈ র হে ন মািলক আিম তাঁর েসবক। শ রাচাযর্ িকnt ei ধরেণর 
ভিkর িনnা করেছন না। আমােদর aেনকরi িকnt ভুল ধারণা েয িতিন ei ধরেণর ভিkেক সমথর্ন কেরন না, িকnt তা নয়, শুধু 
িতিন ei ধরেণর ভিkেক িনm ে িণর ভিk বলেছন। 
 
 aজুর্ন বলেছন, যারা আপনােক aবয্k akর rেপ uপাসনা করেছন, aবয্k akর মােন সবর্ভূেত িতিন বয্p হেয় আেছন, 
ঈ েরর েকান rপ েনi, িনরাকার iতয্ািদ rেপ uপাসনা কেরেছ তারা ে  না আপিন েয eকাদশ aধয্ােয় েয সাকার িব rপ 
েদখােলন, যােত আপিন হেল সবর্শিkমান, আপিন সৃি , িsিত o pলয়কাির, ei rেপর েয ভজনা করেছ ei di ধরেণর 
uপাসেকর মেধয্ েক ে ? েসাজা কথা হল যারা ভিk ভাব িনেয় আপনার ভজনা কের তারা ে , না যারা jানমােগর্ uপাসনা 
করেছ েস ে , সাকার uপাসক ে , না িনরাকার uপাসক ে । িকnt eখােন আেগi বেল েদoয়া uিচত েয, aবয্k akেরর 
সাধনা গহৃীরা কখনi করেত পাের না, সmবi না। সংসারীরা stী, পুt, কnা, আtীয় বnু বাnব িনেয় eত রকেমর বnেন জিড়েয় 
থােক েয েস eত বড় কথা কখনi বলেত পাের না। তােদর জn ei eকাদশ aধয্ায়, সাকার uপাসনা। ei dেটার মেধয্ েক ে  
বলেত িগেয় ভগবান pথেম বলেছন যারা aবয্k akেরর uপাসক মােন িনgর্ণ িনরাকােরর সাধক তােদর কথা eখন মুলতিুব থাক 
তার আেগ েতামােক সgণ সাকােরর কথা বিল – 

ীভগবাnবাচ 
মযয্ােব  মেনা েয মাং িনতয্যkুা uপাসেত। dয়া পরেয়ােপতােs েম যkুতমা মতাঃ।।২।। 
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 মযয্ােব , মিয় আেব , আেব  মােন েঢেল েদoয়া, িনেবশ করা। েয িনেজর মনটােক পুেরাপুির েঢেল িদেয়েছ। 
েকাথায়? মিয়, আমােত, আমার মেধয্ পুেরাপুির েঢেল িদেয়েছ। েখাকা মহারাজ, যাঁর সnয্াস নাম sামী sেবাধানnজী, কাশীপুের 
ঠাkেরর কােছ eেসেছন, ঠাkর বলেছন িক সারািদন ৈহ ৈহ কের ঘেুর ঘুের েবড়াি স িকছুi জপ-ধয্ান করিছস না। েখাকা মহারাজ 
বলেছন – যিদ জপ-ধয্ানi করেত হত তাহেল আপনার কােছ েকন আসতাম। eখােন বলেছন তা করেল হেব না, শুধু িনেজেক 
েঢেল িদেল হেব না। বলেছন, িনতয্যুkা uপাসেত, িনতয্, সবর্দা তার মন যুk থাকেব, eক েসেকেNর জno মন ঈ েরর েথেক 
নড়েব না। তার মােন যখন িনঃ াস-p াস িনে  তখনo মেন করেব েয eটা ঈ েররi কাযর্। sান করেছ, আহারািদ করেছ সবi 
ঈ েরর েসবা। েসiজn ষ  aধয্ােয় আমরা eকটা ে াক েপিরেয় eেসিছলাম েযখােন ভগবান বলেছন – যুkাহারিবহারs 
যুkেচ s কমর্s, েযাগী যা িকছু করেছ সবi যুk হেয় কের, সবটাi পিরিমত ভােব করেব। আজ িবেয় বািড়েত aেনক খাoয়া-
দাoয়া হেয় েগেছ তাi শরীেরর িব াম দরকার আজ আর খাoয়া দাoয়া করব না, আজ মন খারাপ েখেত iে  করেছ না, eiসব 
করেল চলেব না। খাoয়ান হে  কােক? েভতের িযিন anযর্ামী আেছন তাঁেক িনেবদন করা হে । ভগবানেক সকােল েদেবন আর 
রােt েদেবন না, েসটা করেল েতা হেব না, eকটা ধারাবািহকতা রাখেত হেব। আবার eকিদন সকাল েথেক রািt পযর্n যত কাজ 
আেছ eক সে  শুr কের কােজর বnা বiেয় িদলাম, তারপেরর িতন িদন পুেরা িব াম। সবটাi পিরিমত হেব আর িনতয্যুkা, 
ভগবােনর সে  েয যুk eটা eক েসেকেNর জno ভুেল যােব না।  
 
 dয়া পরেয়ােপতাঃ, dয়া হে  eকাদশ aধয্ােয় েশষ ে ােক েযটা বলেলন, মৎকমর্কৃnৎপরেমা মdkঃ স বিজর্তঃ, 
আমার জni কমর্ করেছ, আমােকi পরম গিত মেন করেছ, আমারi ভজনা করেছ আর সমs রকেমর আসিk িবরিহত, eiটাi 
dয়া। ei ধরেণর ভkরাi যুkতম মতাঃ, eেকবাের আমার সােথ সবর্দা যুk, eরাi আমার মেত ে  েযাগী। ei ধরেণর 

gণাবলী যাঁর মেধয্ আেছ েসi হল ভেkর িশেরামিণ। ঠাkেরর জীবেন েয আধয্ািtক সাধনা তা aধয্াt পেথর যারা পিথক তােদর 
পথ েদখােনার জn, িকnt তাঁর েসi সাধনার িদেক তাকােল েদখা যায় িতিন যখন েয সাধনা করেছন তখন an েকান িদেক তাঁর 
মন যাে  না, eেকবাের েসi সাধনার রােজয্ ডুেব আেছন। িকnt সাধারণ ভkরা দীkা েনoয়ার পর মntটা জপ করেতo েকমন 
aনীহা ভাব, aথচ দীkা েনoয়ার dিদন পেরi eেস বলেব িকছুi েতা হে  না। দীkা িনেয়i মেন করেছ ভগবানেক আঁচেল েবেঁধ 
েফেলিছ, জপ পের করেলo হেব। ঠাkেরর সnান sামী িবjানnজীর কােছ eকজন দীkা িনেয়েছন। দীkা েনoয়ার পেরi 
মহারাজেক িজেjস করেছন – মহারাজ, মnt জপ যিদ না করেত পাির তাহেল িক হেব? মহারাজo utর িদে ন – িক আর হেব, 
েযটা হবার িছল েসটা হেব না। তার মােন েয মnt েতামােক ঈ র দশর্ন পযর্n কিরেয় িদেত পাের েসi মnt েপেয়o েতামার িকছুi 
হেব না। ei মেনাভাব িনেয় িকছুi হেব না, তাহেল িক করেল হেব? িনতয্যুkা, সব সময় যুk থাকেত হেব। েকাথায়? সংসার, 
টাকা-পয়সা, মান-সmােন নয়, ঈ েরর pিত িনতয্যুkা। pিতিট মাnষ েকান না েকান িকছুেত সবর্দা যুk েতা থাকেবi। িকছুিদন 
আেগ eকজন খুব uেtিজত হেয় বলিছেলন – আিম আমার জীবেনর সাফেলয্র মলূ মnt েপেয় েগিছ। িজেjস করা হল িক েসi মলূ 
মnt। তখন িতিন বলেলন sামীজী বলেছন Take up one i dea and l eave i n t hat i dea an         d be one wi t h t hat i dea     ,  
জীবেন টাকা টাকা আর সাফলয্ eiটাi আমার আiিডয়া। েকান eক ময্ােনজেমন্ট gr sামীজীর েকােটশান gেলােক িনেয় 
ময্ােনজেমেন্টর uপর িক eকটা বi িলেখেছন েসখােন sামীজীর ei েকােটশান িদেয় তার বয্াখয্া কের বলেছন তুিমo জীবেন 
সাফলয্ যিদ েপেত চাo তাহেল েয েকান eকটা আiিডয়ােক িনেয় েলেগ পড়েল তিুমo সফল হেয় eকিদন েকািটপিত হেত পারেব। 
সাফলয্ কখন আiিডয়া হেত পাের, টাকা-পয়সা কখন আদশর্ হেত পাের? আদশর্ মােন হে  aিহংসা, সততা, bhচযর্, egেলাi 
আদশর্। তেব hাঁ আিম যিদ বিল আিম যা করব েসটােক চরম uৎকষর্তার পযর্ােয় িনেয় যাব, ei আদশর্ যিদ থােক তেব িঠক আেছ 
eটাi তার বয্িktেক িনখুঁত কের েদেব। িকnt eখােন বলেছ be one wi t h t hat i dea    ,  তুিম িক টাকার সে  eক হেয় েযেত 
চাo? তিুম মাnষ rপ েছেড় টাকার েনাট হেয় েযেত চাo? eiসব িবিচt আiিডয়া িনেয় মাnষ বড় হে । কািমনী-কা েনর মেধয্ 
সবাi মুখ থুবেড় পেড় আেছ, িকnt eখােন বলা হে  ঈ েরর সে  যুk হেত। gr বেল িদেয়েছ সকাল িবকাল eকশ আট বার জপ 
করেত, grর কথা ul ন করেত েনi তাi েকান রকেম সকাল িবেকল eকশ আট বার জপ কির। তােত িক ঈ েরর সে  যুk 
হoয়া বলা যােব? কখনi না। িনতয্যুkা, eকটা েসেকNo ঈ রেক ছাড়া থাকা যােব না, সবর্kণ ঈ েরর ভােব জাgত। 
 
 িকnt যাঁরা aবয্k akেরর uপাসনা করেছন, যাঁরা সবর্তয্াগী? শ রাচাযর্ বলেছন eেঁদর eখােন েকান আেলাচনাi হেব না, 
কারণ eনারা ভগবােনর আtা, eঁেদর যুk aযুেkর েকান p i েনi। আকবেরর সভাসদরা সmাটেক বলেছন আপিন সব সময় 
বীরবলেকi েবিশ grt েদন েকন? আকবর তখন িকছু না বেল চুপ কের রiেলন, মেন মেন িঠক করেলন eেদর eকটু িশkা িদেত 
হেব আিম েকন সব সময় বীরবল বীরবল কির। eকিদন সভায় আকবর সবাiেক িজেjস করেলন – আপনারা বলুন ভারতবেষর্ 
সবেচেয় পিবt জল িক? সবাi eক বােকয্ বলেছ গ ার জলi সব েথেক পিবt। iিতমেধয্ বীরবলo সভায় হািজর হেয়েছ, তােকo 
সmাট িজেjস করেছন, বীরবল বলেতা ভারতবেষর্র সব েথেক পিবt জল েকানিট? বীরবল বুেঝ েগেছন িকছু eকটা বয্াপার আেছ। 
বীরবল খুব গmীর হেয় বলেলন – সব েথেক পিবt হল যমুনার জল। বলা মাt সভায় েশারেগাল পেড় েগল, িক বলেছ গ ার জল 
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েছেড় যমুনার জলেক পিবt বলেছ বীরবেলর মাথাটা িন য়i খারাপ হেয় েগেছ। বীরবলেক বয্াখয্া করেত বলা হল। বীরবল তখন 
দNায়মান হেয় বাদশার িদেক দৃি  িনেkপ কের বলেছ – জাঁহাপনা, গ ার জলেতা জল নয়, oটােতা aমতৃ। জল যখন বলা হেব 
তখন যমনুার জল েথেক গণনা শুr হয়, গ ার জলেতা ei িবচাের আসেবi না। গ ার জলেতা aমতৃ, গ ার জল পিবt কের। 
যমুনার জল েথেক েগাণা শুr হয় তাi সব েথেক পিবt জল যমনুা। যাঁরা সnয্াসী, তাঁেদর ভগবােনর সে  যুk aযুেkর েকান p i 
uঠেত পােরনা। সnয্াসী মােন েগrয়া পড়েলi বলা হে  না, যাঁর মন কািমনী-কা ন েথেক সের eেসেছ, সের eেস েস ঈ েরর েয 
েকান eকটা rেপ, েসটা সাকার rপi েহাক আর িনরাকার rপi েহাক তােত িকছু eেস যায় না, মেন করেছ আিম তাঁেত িতিন 
আমােত। গীতায় ভগবান বলেছন ei ধরেণর যাঁরা ভk – তsাহং ন pণ ািম স চ েম ন pণ িত, আিম তাঁেক কখনi নাশ হেত 
িদi না েসo কখনi আমােক নাশ হেত েদয় না। কারণ আিম তাঁর আtা আর েস আমার আtা, তাi eক aপেরর নাশ হেত েদয় 
না। তাi eঁেদর যুk আর aযুেkর েকান p i হয় না। p  আসেব যারা েজার কের ধরার েচ া করেছ। ঠাkর খুব snর uপমা 
িদে ন – বাপ যিদ েছেলর হাত ধের থােক েছেল কখনi পড়েব না, েছেল যিদ বােপর হাত ধের তাহেল পড়েত পাের নাo পড়েত 
পাের। ei মাiেkােফােনর নীেচর িsল রডটা uপের sীল রেডর সে  যুk হেয় আেছ, dেটা sীল রড eক হেয় যায়িন। িকnt 
eক েফাঁটা জল ei gােশর জেল েফেল িদেল eক হেয় যােব েসখােন যুk হবার েকান p i আসেব না। িঠক েতমন িযিন akর 
bেhর uপাসক, িযিন েদখেছন আিম তাঁর মেধয্ িতিন আমার মেধয্, িযিন েদখেছন িতিন ছাড়া আর িকছু েনi, েস েতা ঈ েরর সােথ 
eক হেয় েগেছ, যুk হবার েকান p i আেস না। eর পর বলেছন – 
 

েয tkরমিনেদর্ মবয্kং পযুর্পাসেত। সবর্tগমিচnয্  kটsমচলং rবm ।।৩।। 

 akরm , ঈ েরর কখন kয় হয় না, মােন তাঁর জno েনi মৃতুয্o েনi, aিনেদর্শm , যাঁেক কখন িনেদর্শ কের বলা যায় না, 
েযমন আিম িটuব লাiটটােক িনেদর্শ কের বলিছ eটা িটuব লাiট, eটা পাখা, iিন ীকৃ , iিন ীরাম, eiভােব িনিদর্  কের 
ঈ রেক েদখান যায় না। aবয্kং, iিndেয়র dারা েযমন েয ভােব িবষয় বstেক জানা যায়, জগতেক জানা যায় েসi ভােব iিndেয়র 
dারা ঈ রেক জানা যায় না। পযুর্পাসেত, eiভােব যারঁা ঈ রেক uপাসনা কেরন, েকান ভােব? িতিন akর, িতিন aিনেদর্শm , িতিন 
aবয্km । শ রাচাযর্ uপাসনার বয্াখয্া হে  -  শাstিবিধেত uপাসনার pথম সতর্ হল, শােst েয েয uপােsর কথা বেল েদoয়া 
হেয়েছ, aথর্াৎ যাঁেদর uপাসনা করা হেব, েযমন ীকৃ , ীরাম, িযশু হন বা আlাi হন, তাঁেদরেকi uপাসনা করা হেব। িকভােব? 
শােstাk িবিধ anসাের। iদািনং কােল পাড়ার চয্াংড়ারা িমেল েয সরsিত পূজা কের, িব কমর্া পূজা করেছ, eকটা মুিতর্ বিসেয় 
পূজার নােম ৈহhেlাড়, মাiক বািজেয় ফিুতর্ কের যাে , egেলা কখনi শােstাk িবিধ anযায়ী পূজা নয়। di পুেরািহত bাhেণর 
সােথ রাsায় েদখা হেয়েছ, eক পুেরািহত aপর পুেরািহতেক িজেjস করেছ – hাঁের, আিম eকটা dগর্াপূজা করিছ তােতi িহমিসম 
খাি  আর তুi দশটা পূজা িক কের করিছস। ei পুেরািহত বলেছ – েকন, আিম েতা pিতমােত pাণ pিত া কির না, pাণ pিত া 
করেল পেরi েতা পাপ লাগেব, আিম তাi pাণ pিত া না কেরi েকান রকেম পূজা েসের িদি । ei সব পূেজােক কখনi uপাসনা 
বলা হেব না, কারণ শােstাk িবিধ anসাের পূজা করা হে  না। eরপর uপাসনার িক শতর্? বলেছন, মনটােক eেকবাের তাঁর কােছ 
িনেয় েযেত হেব, মেনর pবাহ uপােsর pিত eেকবাের ৈতলধারাবৎ হেব। তারপেরর শতর্ হে  – সমানpতয্য় pবাহ। বুিdর pবাহ 
eক রকম হেব, aথর্াৎ বুিd eেকবাের সমান যােব। গয্ােস dধ বিসেয় পূেজা করেত বেসিছ, eকবার কের জপ করিছ আর মাথায় 
িচnা হে  dধটা না uতেল পেড় যায়। eiভােব uপাসনা হয় না। শুধু তাi নয়, দীঘর্কাল ধের কের েযেত হেব। তাহেল uপাসনার 
িক িক শতর্ হল? pথেম eকজনেক uপাs rেপ িঠক করেত হেব, যােক তােক uপাs করেল হেব না, শােst েযসব uপােsর কথা 
বলা আেছ তাঁেদর eকজনেক িঠক কের িনেত হেব, যার যাঁেক ভােলা লােগ তাঁেকi uপাs করা েযেত পাের। তারপর বলেছন েসi 
uপাsেক বিুdর িবষয় কের সমান pবােহ eক মেন তাঁর িচnা কের েযেত হেব। ীরামকৃ  যার uপাs েস ীরামকৃ েক বুিdর 
িবষয় কের িনেয় ভাবেত হেব ীরামকৃ  ছাড়া আর িকছু েনi। আর কত িদন জপ করেত হেব? বলেছন দীঘর্কাল বয্াপী কের েযেত 
হেব। আচাযর্ শ র বলেছন, ছয় মাস eক বছর দীঘর্কাল নয়। দরকার পড়েল কেয়ক জn ধের কের েযেত হেব। তখন eiটােক 
বলা হেব uপাসনা।  
 
 তারপর বলেছন সবর্tগm , িতিন সবর্বয্াপী, িতিন aনn, তাi িতিন েকাথাo যান না। েকাথায় যােবন। আমরা েকাথায় চিল? 
আমার বাiের েয জায়গাটা আেছ েসiখােনi চিল। ভগবােনর বাiের বেল িকছু েনi, িযিন সবর্বয্াপী তার আর বাiের েভতের বেল 
িকছু থাকেত পােরনা। aিচnয্ং, মন, বুিd িদেয় তাঁেক িচnা করা যায় না। aচলm , িতিন aচল, তাঁর নড়াচড়ার েকান জায়গাi েনi, 
িতিন নড়েবন েকাথায়, সবর্t িতিনi েতা আেছন। kটsm , ভগবান হে ন kটsm , মায়ােক বা pকৃিতেক kট বলা হয়, ভগবান ei 
মায়া বা pকৃিতর uপর ঘয্াঁট হেয় বেস আেছন, eiজn ভগবােনর আেরকিট নাম হে  মায়াধীশ। rবm , শা ত, eক ভােব আেছন, 
েসi আিদ কাল েথেক eক রকম ভােব আেছন, কখন তাঁর পিরবতর্ন হয় না।  
 আচাযর্ pথেম uপাসনােক বয্াখয্া করেলন। eরপর িযিন uপাs তাঁর বণর্না করেছন, যাঁর uপাসনা করা হেব িতিন িক 
রকম? িতিন akরm , aিনেদর্শm , aবয্km , সবর্tগm , aিচnয্m , kটsm , aচলm  o rবm । যাঁরা সবর্তয্াগী সnয্াসী তাঁরা েয aহং 
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bhািsর uপাসনা কের, aথর্াৎ যাঁরা aৈdেতর uপাসক egেলা হে  aৈdেতর uপািধ। িযিন ei akর bেhর uপাসক হেব িতিন 
িক রকম হেবন – 
 

সংিনয়েময্িndয়gামং সবর্t সমবdুয়ঃ। েত pাpবুিn মােমব সবর্ভতূিহেত রতাঃ।।৪।। 

 iিndয়gামং, iিndয় সমূহ, যত রকেমর iিndয় আেছ সব iিndয়েক সংযম করেব, iিndেয়র িবষয় েথেক েটেন রাখেব। সবর্t 
সমবুdয়ঃ, সব জায়গায় সমান বুিd। েকাথায় সমান বুিd? শtr িমেt? তাঁর েকান শtr েনi িমt েনi, সবার pিত সমান বুিd। সবার 
pিত সমান ভােলাবাসা, কাrর pিত েবিশ কাrর pিত কম ভােলাবাসা কখন হেব না। বাগােন aেনক গাঁদা ফেুলর গাছ লাগান 
হেয়েছ, যখন জল েদoয়া, সার েদoয়া হয় তখন সব গাঁদা গােছi সমান ভােব সার জল iতয্ািদ েদoয়া হয়, সব গাঁদা গােছরi 
সমান পিরচযর্া করা হয়। িকnt আবার েগায়ালারা েয গr েবিশ dধ েদয় তােক েবিশ খাoয়ার েদয়, েবিশ খাoয়ােল েবিশ dধ েদেব। 
মাnষ েযখােন আশা কের েসখানi ei রকম কম েবিশ ভােলাবাসার বয্াপার চেল আেস। েযখােন েকান আশা pতয্াশার েজায়ার-
ভাটা েনi েসখােন ei ধরেণর কম েবিশ িকছুi েনi। িযিন আধয্ািtক সাধক তাঁর আর ei জগৎ েথেক েকান pতয্াশা থােক না, 
তাi তাঁর বুিdটা সমান হেয় যায়। েত pাpুবিn মােমব, ei ধরেণর েলােকরাi আমােক পায়, eiখােনi আসল রহেsর uেnাচন 
ভগবান কের িদেলন। যিদo eখােন akর uপাসনার কথা চলেছ, িকnt ভগবান বলেছন তাঁরা আমােকi পায়। ীকৃ  আর akর 
ei diেয়র মেধয্ েকান pেভদ েনi, ীরামকৃ  আর ঈ র ei diেয়র মেধয্ েকান তফাৎ েনi। েশষ িসdাn তাহেল েকাথায় িগেয় 
দাঁড়াল? িনgর্ণ িনরাকার আর সgণ সাকােরর মেধয্ েকান তফাৎ েনi। িযিন akর uপাসক, aহং bhািs বেল uপাসনা করেছন 
িতিনo ীকৃে র কােছ যান, eটাi ei ে ােকর মূল বkবয্। িকnt তার আেগ আেরকিট শেতর্র কথা বলেছন – সবর্ভূতিহেত রতাঃ, 
সমs pাণীর কলয্ােণ িতিন সদাসবর্দা িনযুk, সকেলর িহত সাধন কের যাে ন। িকnt তাঁেকo েতা খাoয়া দাoয়া করেত হেব, আহার 
করেত েগেল জীবিহংসা হেয় যাে । েসiজn শরীর ধারেণর জn যতটুk না িনেলi নয় েসiটkুর বাiের eকটুo িতিন gহণ 
করেবন না। খাবার পর েদখা যায় eঁেদর খাoয়ার পােত eকিট দানাo পেড় থােক না। যাঁরা আরo u  সাধক তাঁরা িভkা 
পাtিটেক ধুেয় ঐ জলটুko পান কের েনন। আমেদর যা িকছু আহাযর্য্ বst সবi আমরা pকৃিত েথেক শুেষ িনি , বা া যখন মােয়র 
বুক েথেক dg পান কের তখন েস মােয়র sন েথেক dধেক শুেষ েটেন িনে , না করেল বা া বাঁচেব না। বড় হেয় আমরা মােক 
েছেড় pকিৃতর েথেক েটেন িনি । েকান িকছু েথেক শুেষ েনoয়া aতয্n গিহর্ত কমর্, িকnt ei গিহর্ত কমর্ না কেরo uপায় েনi, তা 
নাহেল আমরা শরীর ধারণ করেতi পারব না। বা া িক মার বুেকর dধ েটেন kলkিচ কের েফলত থােক? মাo িক বা ােক ঐভােব 
িনেজর বুেকর dধ বা ােক aপচয় করেত েদেব? িঠক েতমিন pকৃিত েথেক েযটা েটেন েনoয়া হে  েসটােকo কখন aপচয় করা 
চলেব না। েসiজn মহাপুrষরা েকান কারেণi খাবার দাবােরর eকিট দানােকo aপচয় হেত েদন না। কারণ িতিন জােনন ei েয 
eকিট দানা aপচয় হে  eেত eকিট pাণীর pাণ হরণ করা হেয়েছ, eটা েযন ন  না হয়। আমােক eখন শরীর ধারণ করেত হেব, 
pাণী িহংসা না কের uপায় েনi, িকnt যতটুk দরকার তার বাiের eকিট pাণীেকo হতয্া করা যােব না। যারা িবলাসবhল জীবন 
যাপন করেত িগেয় pচুর িজিনেষর aপচয় কের, eকটা িজিনেষর সারটােক বার কের বািক িজিনষgেলার aপচয় করেছ ei ধরেণর 
েলােকরা আর যাi েহাক আধয্ািtক পুrষ েকান িদন হেত পারেব না। ভগবান পেরর ে ােক বলেছন – তেব িক জান aজুর্ন, ei 
akর uপাসনার পথটা বড় কিঠন। 
 

েkেশাহিধকতরেsষামবয্kাসkেচতসাm । aবয্kা িহ গিতdর্ঃখং েদহবিdরবাপয্েত।।৫।। 

 েদহেবাধ থাকেত aবয্k সাধনা করা যায় না। ঠাkেরর uপমা আেছ – েয aৈdত সাধক তার হাত েকেট েগেছ, দরদর 
কের রk েবেরাে , িকnt বলেছ কi আমার েতা িকছু হয়িন। আিম েতা েদহ নi, আিম শুd আtা। হাতটা কার েকেটেছ, েদেহর 
েকেটেছ। রkটা কার েবেরাে ? েদেহর েবেরাে , আমার েতা হাত নয়, রko আমার নয়। আমার জামাটা যিদ িছেড় যায় আমার 
খারাপ লাগেবi, িকnt আমার তােত িক হেব, আমার জামার হেয়েছ, আিমেতা জামা নi। িকnt eকটা বা া েছেলর জামা যিদ িছেড় 
যায় েস েচঁিচেয় পুেরা পাড়ােক জািনেয় েদেব আমার জামা িছেড় েগেছ। তাi ভগবান বলেছন – েkষঃ aিধকতর েতষাm , ei 
aবয্k সাধন, aৈdত সাধন aতয্n ক কর, aবয্k aসk েচতসাm , যাঁরা aবয্k বুিd লািগেয় সাধনা কেরন। কারণ aবয্kা িহ 
গিতdর্ঃখং, aবয্েk dঃখi dঃখ। কােদর জn dঃখ? েদহবিdরবাপয্েত, যােদর েদহেবাধ আেছ। েদহেবাধ যােদর আেছ তােদর জn 
ei পথ নয়। ঠাkেরর িক তাহেল েদহেবাধ িছল? ঠাkর েবিশ হাঁটাচলা করেত পারেতন না, ঠাkেরর শুdসtt শরীর eত েকামল িছল 
েয লুিচ িছড়েত িগেয় তাঁর হাত েকেট েযত, দািড় কাটেত পারেতন না, তাঁর গাল মাখেনর মত eত নরম িছল। িকnt আমােদর েয 
aেথর্ েদহেবাধ হয় েসi aেথর্ ঠাkেরর েদহেবাধ eেকবাের শূn িছল। েদহটােক ধের রাখেত হেব বেল শরীের eকটু মনটােক 
নািমেয় রাখেতন। sামীজীরo েদহেবাধ িছল না। দিkেণ ের eকিদন রািtেবলা িগিরশ েঘাষ আর sামীজী প বটীেত ধয্ান 
করিছেলন। িকছুkণ ধয্ােন বসেতi িগিরশ েঘাষ মশার কামেড় aিsর হেয় েগেছন, খািল মশাi মারেত লাগেলন। িকছুkণ পর 
sামীজীর িদেক তািকেয়েছন, sামীজী তখন যুবক, al বয়স, েদেখন নেরেনর শরীর েযন কােলা কmল িদেয় ঢাকা, eত মশা 
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sামীজীেক িঘের িনেয়েছ েয মেন হে  েযন পুেরা কােলা কmল িদেয় েক েযন তাঁেক েঢেক েরেখেছ। িকnt নেরন eেকবাের সমািধেত 
লীন, েকান hঁশ েনi। আমরা মশািরর েভতের ধয্ান করেত বসেলo আেগ েদেখ েনi কটা মশা আেগ থাকেত ঢুেক েগেছ, 
েপাকােটাকা আেছ িকনা, ei ধরেণর েলােকেদর জn িনরাকার সাধনা নয়, গীতায় eেকবাের পির ার কের বেল েদoয়া হে । িকnt 
যােদর েদহেবাধ আেছ, যােদর মেন eখনo জগৎেক েভাগ করার i া আেছ, তােদর জn িক পথ? তখন ভগবান বলেছন ei 
িনরাকার সাধনার কথা eখন তুেল েরেখ আমােদর আসল িবষেয় চেল আিস – 
 

েয ত ুসবর্ািণ কমর্ািণ মিয় সংns মৎপরাঃ। aনেnৈনব েযােগন মাং ধয্ায়n uপাসেত।।৬।। 

 যােদর েদহেবাধ আেছ তােদর জn শরণাগিতেযাগ, তােদর বলা হে  তুিম pভুর শরণ নাo। যত রকেমর কমর্ করছ সব 
কমর্ তিুম মিয় সংns, আমােত সমপর্ণ কর। আমােদর িহnd সংsাের সnয্াসেক pচN সmান করা হয়, েসiজn সবাi মেন কের 
ধমর্ o aধয্াt হে  তয্াগীেদর জn। িকnt যারা গৃহs তােদরেকo সnয্াসী বািনেয় েদoয়া হয়। িকভােব? সnয্াসীেতা সব িকছু তয্াগ 
কের িদেয়েছ, তুিম শুধু েতামার কমর্ফেলর আকা ােক তয্াগ কের দাo, আর যা িকছু কমর্ করছ সব ীরামকৃ াপর্ণমst বেল সমপর্ণ 
কের দাo, eiটাi গৃহীেদর পেk সnয্াস হেয় েগল। তুিম েতা েতামার stী, পুt, পিরজনেক েফেল িদেয় েগrয়া ধারণ কের সnয্াসী 
হেত পারেব না, িঠক আেছ েতামায় কাuেক তয্াগ করেত হেব না, তার বদেল িদেন dবার, িতন বার, চার বার কের বল – ঠাkর 
ei চার পাচঁ ঘন্টায় যা িকছু ভােলা মn করলাম eর সব ফল েতামার ীচরেণর সমপর্ণ করলাম, তিুম gহণ কর। eiভােব করেত 
করেত eক সময় সিতয্ সিতয্ েবাধ eেস যায় েয, আিম যা করিছ সব ভগবােনর জni করিছ।  
 
 aজুর্ন েdৗপদীেক sয়mরা েথেক জয় কের িনজেদর বাসsােন িফের eেস দরজার বাiেরর েথেক বলেছন – মা, মা, দয্ােখা 
আিম িক িনেয় eেসিছ। তখন পাNবরা bাhেণর ছdেবেশ িভkা করত, যা িভkা কের আনত সব মােক aপর্ণ কের িদত। মা 
বলেতন েতামরা সবাi ভাগ কের নাo। েdৗপদীেক িনেয় যখন aজুর্ন eেসেছ তখন kিno মেন করেলন িভkা কের েছেলরা িফের 
eেসেছ, তাi মা বলেলন েতামরা পাঁচ ভাi ভাগ কের নাo। িকnt eখােন বলেছন মােক aপর্ণ না কের আমােক aপর্ণ কর। েকন? 
আিম মৎপরঃ, আিম ে , েতামার মার েথেকo আিম ে । েসiজn ভগবান নবম aধয্ােয় বেলিছেলন – িপতাহহমs জগেতা 
মাতা ধাতা িপতামহঃ, পুেরা িবে র আিম হি  িপতা, আিমi তার মা, আিমi তার ধাতা, ei িব েক ধারণ কের আিছ, আর আিম 
েতামার বাবারo বাবা। েসiজn আিম হলাম মৎপরাঃ। তিুম মেন মেন িনজেক বল – ঈ র ছাড়া আর আমার েকান aবলmন েনi। 
 

ei েযাগ িদেয় যারা সাধনা কের তােদর িক হয়? eটা পেরর ে ােক বলেবন। মাnষ যখন িনেজেক aসহায় মেন কের, 
জগৎ তােক িঠকi চািলেয় িনেয় যায়। িকnt যারা সnয্াসী তােদর েকান সmল েনi। আবার যারা সংসাের আেছ তােদর বu, সnান, 
aথর্ সবi আেছ। িকnt eরাi আবার sােথর্ ঘা পড়েল তার সবর্s েকেড় িনে । চNীেত িঠক ei ঘটনাi আেছ, eকজন রাজা সূরথ 
আেরক জন ৈব  নাম সমািধ, কাঁদেত কাঁদেত জ েল েগেছ। রাজা বলেছ, আমার মntী, aমাতয্রা সব েকেড় িনেয়েছ, আর সমািধ 
বলেছ আমার বu আর েছেল িমেল আমার সব পয়সা কিড় েকেড় িনেয় েমের তািড়েয় িদেয়েছ। eখন eরা েকাথায় যােব? সবাi 
েযখােন যায়, েসi ঋিষর আ েম আ য় িনেয়েছ। ei সমsা আিদম কাল েথেক চেল আসেছ, আর সবারi কম েবিশ ei সমsা 
আেছ। তখন িক হেব? aনেnৈনব েযােগন, েহ ঠাkর তুিম ছাড়া আমার আর েকu েনi। ei েযাগ যখন eেস যায় তখন যা িকছু 
কের, খাoয়া-দাoয়া, েশাoয়া বসা সবটাi ঈ েরর জn। eiভােব যখন aনn হেয় সাধনা কের তখন ভগবান িক কেরন – 
 

েতষামহং সমdুতর্া মতৃযু্সংসারসাগরাৎ। ভবািম ন িচরাৎ পাথর্ মযয্ােবিশতেচতসাm ।।৭।। 

 ei ধরেণর ভk, েয aৈdত uপাসনা করেত পারেছ না, িকnt আমার uপাসনা করেছ। িক ভােব করেছ? েস জােন তার 
kমতা খুবi কম, েসiজn তার সব িকছু পুেরাপিুর আমােত সমপর্ণ কের িদেয়েছ, কারণ েস জােন, আিম ীকৃ , আিম ঈ র, আিম 
মৎপরাঃ। আর আিম তখন িক কির –  
 
 েতষামহং সমুdতর্া, আিম তােক udার কের িনেয় আিস। িকেসর েথেক udার কির? মৃতুয্সংসারসাগরাৎ, ei জn-মৃতুয্ 
সংসার সমুেd সমs pাণী হাবুডুবু খাে , জn িনে  মরেছ, আবার জn িনে  আবার মরেছ, eiটাi হাবুডুবু। ei সংসােরর জn-
মতৃযু্ সাগর েথেক আিম eেদর তেুল আিন। বধর্মান েথেক হাoড়া েরাজ েয েডiলী পয্ােস াররা আসা যাoয়া করেছ eেদর ei েবাধ 
েনi েয কটা টাকার জn েরাজ েরাজ eত িভেড়র মেধয্ ধকল সiেত সiেত pিতিদন আসা যাoয়া করেত হে । আমােদর সমsা 
eiটাi েয ei জn-মৃতযু্ rপ সংসাের কাrরi ei েবাধ েনi েয আমরা জnাি  আর মরিছ। মাnষ যখন েরাগ েভাগ আর বয়েস 
মের তখন aত মৃতযু্ েবাধ থােক না, িকnt দাঁড় কিরেয় যিদ eকটা েভাঁতা খুড় িদেয় গলা কাটেত থােক তখন বয্াথা লাগেব। 
সnয্াসীেদর জগৎেক ei রকম েভাঁতা খুড় িদেয় গলা কাটার মত মেন হয়, েস বুঝেত পাের েয eকটা েভাঁতা খুড় িদেয় তাঁর গলা 
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কাটা হে । যারা সnয্াসী নয় তােদরo গলা কাটেছ িকnt েটর পাে  না, তােক েযন eনাসেথিসয়া িদেয় ঘমু পািড়েয় েরেখেছ। ফেল 
েস েকান েটরo পায়না, eiভােব জnােত আর মরেত থােক আর বেল েবশ আিছ। িকnt যােদর েবাধ হেয় েগেছ েয eটা িক ভয় র 
বয্াপার, তখন েস বেল eখান েথেক পালােত হেব। িকnt পালােব িক কের? পালাবার আেগ জানেত হেব আিম আর ঈ র eক, ei 
aৈdত jান ছাড়া হেব না। িকnt eখােন ভগবান বলেছন, না aৈdত jান না হেলo হেব, আিম েতামােক পার কের েদব। িকnt তার 
জn আেগ েতামােক কেয়কটা কাজ করেত হেব। িক করেত হেব? eiখােন eেস ভগবান বলেছন –  সারা িদন ধের যা িকছু ভােলা 
মn কমর্ করছ সব আমােক েফরত িদেয় দাo, তাহেলi আিম েতামােক মৃতুয্সংসার েথেক বার কের েনব। 
 
 eকটা তttেক যিদ আমরা মাথায় বিসেয় িনi তাহেল aৈdত, ৈdত, িনরাকার, সাকার ei িনেয় েকান সংশয় কখনi হেব 
না। তttিট খুবi সাধারণ, িযিন jানমািগর্, aবয্k, akর বা ঈ েরর িনgর্ণ িনরাকােরর সাধনা করেছন িতিন েদেখন আtাi সব 
িকছু হেয়েছন। গীতােত pথম সমsা eেসেছ aজুর্ন যুd করেত চাiেছ না বেল। েকন যুd করেত চাiেছ না aজুর্ন? aজুর্ন েশাক 
আর েমাহgs হেয় েগেছ। েমাহ হে  েকান িজিনষেক পাoয়ার i া। aজুর্েনর মনটা eখন েমাহgs হেয় েগেছ? িক িনেয় েমাহgs 
হেয়েছ? বnু বাnবরা সবাi মারা যােব। েমাহ হoয়ার পর যখন েমাহ ভ  হেয় যায় মাnষ তখন েশাকgs হেয় যায়। েকu eকজন 
aেনক আশা কের আেছ েয eকটা চাকির পাব, eকটা iংিkেমন্ট বা eকটা pেমাশন পাব, ei িনেয় েস েমাহgs হেয় আেছ। 
বছেরর েশেষ জানা েগেল pেমাশনটা হেলা না বা iংিkেমন্টটা হল না, চাকিরর জn েয পরীkা িদেয়িছল েসi পরীkার েরজাl 
েবেরাল তােত েদখল তার নাম েনi। তখন তার েমাহভ  হেয় েগল। েমাহভ  েযi হেয় েগল তখন েস েশাকgs হেয় পড়ল।   
 
 aজুর্ন eখন েশাক o েমাহgs, eখােন aজুর্েনর েশাক আর েমাহটা ভা ান হে । েমাহ হে , eকটা apাp বst, েযটা 
আমার কােছ েনi েসটা পাoয়ার i া। আর েশাক হে  েযটা িছল েসটা চেল যাoয়ােত েশাক হেয়েছ। িযিন jানী িতিন েদেখন 
আtাi সব িকছু হেয়েছন, আর আিমo েসi আtা। যখন িনেজেক েসi আtাi েদেখন তখন িতিন েকানটােক িনেয় েশাক করেবন 
আর েকানটা িনেয়i বা েমাহ করেবন। িযিন ভk িতিন েদেখন ঈ রi সব িকছু হেয়েছন। ei সূtটা মেন রাখেল কখনi েকান 
সংশয় হেব না। েসiজn বলা হয় jানমাগর্ o ভিkমােগর্, aৈdত আর ৈdেত েকান তফাৎ েনi। aৈdতবাদী েদেখেছন শুd ৈচতn 
িযিন, আtা িযিন িতিনi সব িকছু হেয়েছন, সবর্ং খিlদং bh, যা িকছু আেছ bhi আেছন, ei bh িকভােব সব িকছু হেয়েছন 
েসটা eখােন আমােদর জানার িবষয় নয়। েয ভk েস েদেখ কৃ ময় জগৎ, তুলসীদাস বলেছন – িসয় রামময় সব জগ জাn, পুেরা 
জগতেক আিম েদখিছ রাম আর সীতাi হেয়েছন। aধয্াt-রামায়েণ নারদ বলেছন – েহ রাম, ei জগেত যা িকছু পুং বাচক সব 
ীরাম আর stী বাচক যা িকছু সব মা সীতা, ীরাম আর সীতা ছাড়া িকছুi েদখেছ না। eখােন আবার eকটা ততৃীয় বাদ eেস েগল 

eখােন িতনেট সtা েদখেছ। eেক িক বলা হেব? যখন dেটা সtা েদেখ ঈ র আর জগৎ তখন বলা হে  ৈdত। eখন িতনেট সtা 
েদখেছ, জগত েদখেছ, রাম েদখেছ আর সীতা েদখেছ, তাহেল ৈdতবােদর পর ৈtতবাদ হেয় যােব। ৈtতবােদ জগৎ, ীরাম আর 
সীতা, মােন জগৎ, ীরামকৃ  আর ীমা সারদােদবী। আসেল েকানটাi নয়, গীতার মূল uেd  হে , আর কথামৃেত ঠাkরo 
বলেছন ei কাঁচা আিমর নাশ। িকভােব নাশ করেব? eখন আিম সীতা আর রামময় জগৎ েদিখ, ঈ রi সব িকছু হেয়েছন eটাi 
েদিখ, আtা, bhi সব িকছু হেয়েছন eটাi েদিখ, সব িকছুi যিদ মায়া rেপi েদিখ আর সব িকছু তাঁরi i ােত হেয়েছ েদিখ, 
তােত িকছুi আেস যায় না। নাশ করা দরকার েযটা েসটা হে  ei আিমেক। েকাn  আিমর নাশ? কাঁচা আিমর নাশ। ভগবান বুdo 
eiভােব কথা বলেছন। eকজেনর শরীের িবষযুk বাণ িবd হেয়েছ। eখন সামেন pাথিমক িক কাজ? আেগ িবষ বাণটা েটেন তুেল 
kেতর িচিকৎসা করেত হেব। িকnt তা না কের যিদ িহসাব করেত থািক বাণটা িক িদেয় বানানা হেয়েছ, িবষটা েক লািগেয়িছল, েয 
বাণটা েমেরিছল েস কােলা না ফসর্া, েরাগা না েমাটা, eত িহেসব করেত করেতi েরাগীর pাণবায়ু েবিরেয় যােব। আমােদর সবাi 
ei জn-মৃতুয্র চেk স টাপn, আমােদর ei aবsা েথেক বাঁচেত হেব। িকভােব বাঁচােব? আtাi সব িকছু হেয়েছন ei jােন বা 
ঈ রi সব িকছু হেয়েছন ei jােন। ei dেটা িসdাnেকi pথম কেয়কিট ে ােক utাপন কের আেলাচনা করা হেয়েছ। ৈdতবাদী 
েদেখন ঈ রi সব িকছু হেয়েছন আর aৈdতবাদী েদেখন আtাi সব িকছু হেয়েছন। আর শ রাচাযর্ আেলাচনায় বারবার বলেবন 
আtা আর ঈ র aেভদ।  
 
 িকnt আমােদর মত সাধারণ বুিd সmn মাnষ েদেখ আিম আলাদা আর ীরামকৃ  আলাদা। িকnt তােতo িকছু আেস যায় 
না। ঠাkরেক eকজন বলেছন – আমরা যখন ঈ েরর পূেজা করিছ তখন িকnt আমরা িনেজরi পূেজা করিছ। ঠাkর শুেন বলেছন – 
eেতা বড় u ঁচু কথা। u ঁচু কথা হেলo eটাi সতয্। িকnt সাধারণ মাnেষর কােছ ei ধরেণর u ঁচু কথা বলেত েনi। al বুিd 
সmnরা ei ধরেণর u  তেttর কথা শুেন বয্বহািরক েkেt aপpেয়াগ কের েফলেব। েসiজn গীতায় ভগবান বলেছন – ন 
বুিdেভদং জনেয়দjানাং কমর্সি নাm , যারা aj তােদর ei ধরেণর u ঁচু কথা বেল তােদর বুিdেক িবচিলত কের িদo না। িনuটেনর 
ল’জ aফ েমাশান যখন নীচু kােশ পড়ান হয় তখন বলা হয় না েয িনuটেনর ei িথেয়ািরটাi েশষ কথা নয়, িথেয়াির aফ 
িরেলিটিভিটi িঠক িথেয়াির। কখনi ei ধরেণর কথা বা া বয়েস বলা হয় না। নীচ ুkােশ বলা হয় িনuটেনর ei িথেয়ািরটাi িঠক, 
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তিুম eটােকi ভােলা কের আেগ েজেন নাo। যখন oপেরর kােশ যােব তখন বলা হয় ei িথেয়ািরর ei মিডিফেকশন আেছ। িঠক 
েতমিন pাথিমক sের ৈdতটােকi সতয্ বেল েমেন িনেয় eেগােত হয়। তখন ভগবান বেলন েতষামহং সমdুতর্া, আিম েতামােক 
বাঁিচেয় েদব। আমার কােছ grt হে  জn-মৃতযু্ চেkর হাত েথেক িন ৃিত পাoয়া। িকভােব িন িৃত পাি  েসটার েকান grt 
আমার কােছ েনi।  
 
 তাi ভিkমােগর্র সাধক বেল, uেd  যিদ জn-মৃতযু্র চk েথেক মুিk পাoয়াi হয়, তা েয jানমােগর্ aৈdত সাধনা 
করেছ েসেতা শুধু মুিki েপেয় যাে । িকnt আিম যিদ সgণ সাকােরর uপাসনা কির, ভিkমােগর্র হi, তাহেল ভগবান েতা বেল 
িদেয়েছন আমােক udার কের েদেবন, তাহেল আমার আর ভাবনা িক, আমার েতা মিুk হেবi। গীতার কথা কাটবার েজা নাi। আর 
তার সােথ আিম েবানাস পাব। িক েসi েবানাস? ভগবােন ভিk, ঈ েরর pিত ভিkর আsাদেনর আনnটা েপেয় েগলাম। িবjাপেন 
েযমন বেল – eকটা শািড় িকনেল আেরকটা শািড় ি । ঈ েরর সgণ সাকার uপাসনা করেত িগেয় আিম মুিko েপলাম আবার 
ঈ ের ভিkটাo েপলাম। রথo েদখা হল কলাo েবচা হেয় েগল, েসiজn ভিkেযাগ ে । সgণ সাকােরর uপাসনাi ে । egেলা 
হল ভিkমােগর্র সাধকেদর কথা। ভিkমােগর্র পিNতরা নানা রকেমর যুিk েদিখেয় ভিkেযাগেক eiভােবi েদখান, আমরা eর আর 
িক বুঝব। েয েযi পেথ চলেছ েস েসi পথটােক ে  মেন কের আর যারা an পেথ চেলেছ তারা ভুল পেথ চলেছ বেল মেন 
কের। ঠাkর েসiজni বলেছন মতয়ুার বুিd কেরা না। uেd  হে  জn-মতৃযু্ চk েথেক েবিরেয় আসা। ভগবান বলেছন আিম 
তােক বার কের িনেয় আসব। কােক ei জn-মতৃযু্ চk েথেক ভগবান বার কের িনেয় আসেবন? েয তু সবর্ািণ কমর্ািণ, েস সব কমর্ 
আমার uপর েছেড় িদেয়েছ। ei কথাi পেরর ে ােক আরo পির ার কের বলেছন – 
 

মেযয্ব মন আধৎs মিয় বিুdং িনেবশয়। িনবিস িস মেযয্ব aত ঊ র্ং ন সংশয়ঃ।।৮।। 

 যিদ েতামার eকটুo সংশয় থােক তাহেল মেযয্ব মন আধৎs, eখােন মন বলেত িচtেক বলা হে । মন eকটাi িকnt 
eক মনi চার ভােব কাজ কের চেল। pথম কাজ হে  সংgহািtকা, বাiেরর েথেক তথয্ সংgহ করা। মেনর ei aংশেক িচt 
বেল। িdতীয় কাজ হে  সংকlািtকা o িবকlািtমা, eটা না হয় oটা, আিম করব িক করব না। মেনর ei aংেশর নামo মন। 
আজেক বৃি  পড়েছ, ভাবিছ গীতার kােশ যােবা িক যােবা না। যখন সংকl িবকl কের তােকo মন বলেছ। িকnt আিম িঠক কের 
িনেয়িছ, বৃি  েহাক আর নাi েহাক আিম গীতার kােশ যােবাi। eটা হে  িন য়ািtকা, মেনর ei aংেশর নাম বুিd। eর পর 
গীতার kােশ িগেয় িনেজেক ধn মেন করিছ, আমার গীতার jান হে , eটা হেয় েগল aিভমানািtকা। মেনর ei aংেশর নাম 
aহ ার, িনেজেক গীতা kােশর সে  জুেড় িদলাম। eকi মেনর চারিট rপ – িচt, মন, বুিd o aহ ার।  িচt হে  aেkাপােসর 
মত, aেkাপােসর েযমন আটখানা হাত থােক যার সাহােযয্ েস বুঝেত পাের েকাথায় িক আেছ, িচt ei aেkাপােসর মত iিndয়gিল 
িদেয় সব িকছু সংgহ করেত থােক। eখােন বলেছন মেযয্ব মন আধৎs, আমােত তুিম েতামার মনটােক িদেয় দাo, েতামার বুিd 
মােন েতামার িন য়ািtকা েসটাo িদেয় দাo, মােন মেনর ei চারেট aংশেক পুেরাপুির আমােতi িদেয় দাo। ঠাkর বলেছন – 
আিম েতা শালা যাবার নয়, তাi থাক শালা ঈ েরর দাস আিম হেয়। মন সব সময় চ ল, দাপাদািপ লাফালািফ কেরi চেলেছ, মন 
যিদ না নড়াচড়া কের তাহেল বুঝেত হেব হয় েস মের েগেছ আর তা নাহেল িতিন সমািধবান পুrষ। মন শাn হবার নয়, তাi 
eকটা িকছুেত মনটােক ধের রােখা, েসiজni জপ-ধয্ান করেত বলা হয়, জপ ধয্ান না করেত ভােলা লােগ তাহেল ঠাkেরর সmেn 
েকান বi পড়, েয েকান eকটা শাst িনেয় পাঠ কর। মূল কথা েতামার মনেক ঈ েরর বাiের েযেত িদo না। eiভােব যিদ তিুম 
আমােত সব মনটা িদেয় রাখ তাহেল িনবিস িস মেযয্ব, মােন েতামার মন, বুিd, িচt o aহ ার আমােক িদেয় দাo তাহেল আিম 
েতামােক িনি ত কের বলিছ েয তিুম আমােতi বাস করেব। eiভােব পুেরা মনেক ঈ ের িদেয় রাখােক, মেযয্ব মন আধৎs, ei 
সাধনােক বলা হয় সমাধানী মন বা সমাধান েযাগ। eর পের বলেছন –  
 

aথ িচtং সমাধাতংু ন শেkািষ মিয় িsরm । aভয্াসেযােগন তেতা মািম াpংু ধন য়।।৯।। 

 ei সমাধান েযাগ যিদ তুিম না করেত পার, আমােত েতামার মন পুেরাপুির িদেত পারছ না, িগিরশ েঘাষেক েযমন ঠাkর 
িকছু করেত বলেছন, িগিরশ েঘাষ বলেছন eটা হেব না, ঠাkর তখন বলেছন তাহেল eটা কর, eটাo পারব না, eiভােব েযটাi 
করেত বলেছন িগিরশ েঘাষ বলেছ o আমার dারা হেব না, ঠাkর তখন বলেছন – তাহেল তুi আমােক বকলমা িদেয় েদ, সব 
দায়ীt আমার uপর েছেড় েদ, িঠক েতমিন ভগবানo aজুর্নেক eকটার পর eকটা uপায় বেল িদে ন। েতামার dারা aৈdত সাধন 
হেব না, িঠক আেছ েতামার যত রকেমর কমর্ আেছ, যা িকছু েতামার আেছ সব আমােক িদেয় দাo। েযটা ছয় নmর ে ােক বলা 
হেয়েছ, েয তু সবর্ািণ কমর্ািণ মিয় সংns মৎপরঃ। ভগবান তখন বলেছন, ei শরণাগিতর ভাবেকo যিদ না আনেত পার, আর যিদ 
aনেnৈন েযােগন মাং ধয্ায়n uপাসেত, aনn িচেt আমার ধয্ান o uপাসনা না করেত পার, তাহেল েতামার মনেক আমােত েফেল 
িদেয় েতামার মেনর চা লয্টােক দরূ কর। আিম তাo পারিছ না, eখনo আমার stী, পুt, ধন egিলর pিত আসিk আেছ। িঠক 
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আেছ eটাo যিদ েতামার dারা সmব না হয়, aথর্াৎ সমাধান েযাগ যিদ না করেত পার তাহেল তুিম aভয্াসেযাগ করেত পার। 
ঠাkরেক eকজন বলেছ আমার মনেতা িsর হয় না, তখন ঠাkর বলেছন – েকন গীতায় আেছ aভয্াসেযাগ, aভয্াসেযাগ কর। 
aভয্াস করাটা আমরা সকেলi জািন, ৈশশেব যখন বণর্মালা েশখােনা হয় তখন eকটা কের বণর্ িলেখ তার uপর দাগা বুেলােত 
েদoয়া হয়। ধমর্শােst aভয্াস মােন বলেছন েয, িচts eেকািsন আলmেন। eকটা আলmনেক েনoয়া হয়, েযমন ীরামকৃে র ছিব 
েনoয়া হল বা oকঁারেক েনoয়া হল, আর িচtেক, সংgহাণািtকা েযটা, েযখান েথেক মন চ ল হে , েসi িচtেক পুেরাপুির েসi 
আলmেন েরেখ িদেত হয়। িকnt িচtেতা oখােন থাকেব না, eiটাi েতা আমােদর সমsা। তখন িক করেত হেব? পুনঃ পুনঃ 
sাপনm , বার বার মন ঐ আলmন েথেক পািলেয় যােব, আর বার বার মনেক ধের eেন ঐ আলmেনi sাপন করেত হেব। মন 
পালােব, eটাi মেনর ধমর্ িকnt পুনঃ পুনঃ ধের আবার িনেয় আসেত হেব, eটাi হে  aভয্াসেযাগ। আমােদর জপ-ধয্ান করেত 
iে  করেছ না, িকnt iে  না করেলo বসেত হেব। যিদ তিুম aভয্াসেযােগo aসমথর্ হo, আসেন বেস d ঘন্টা েয জপ ধয্ান 
করেব েসটাo েপের uঠছ না তখন ভগবান েতামার জn আরo সহজ uপায় বেল িদে ন – 
 

aভয্ােসহপয্সমেথর্াহিস মৎকমর্পরেমা ভব। মদথর্মিপ কমর্ািণ kবর্n িসিdমবাpয্িস।।১০।। 

 ei aভয্াসেযােগo যিদ aসমথর্ হo, তাহেল তিুম আর িক করেব, তাহেল তুিম আমারi জn, আমারi pীতােথর্ কমর্ কের 
যাo, যা িকছু কমর্ করেব মেন করেব আমার জni করছ। যিদ আমার জn কাজ করেত থাক তাহেলo েতামার িসিdলাভ হেব। eর 
নাম হে  pভুেসবা েযাগ। মদথর্মিপ কমর্ািণ, মােন আমার জn কমর্ করােক বলা নবধাভিk। নয় রকেমর ভিk আমরা ভাগবেতo 
পাi – বণং কীতর্নং sরণং পাদেসবনং aচর্নm  বণং বnনম আtিনেবদনm , ei আমরা েযমন eখােন গীতার uপেদশ শুনিছ, 
কীতর্নm , ভগবােনর নামgণগান করা, ঠাkর বলেছন সেnয্ হেল হাততািল িদেয় ভগবােনর নাম করেত হয়, sরণm , মেন মেন 
ঈ েরর নাম করিছ, ঈ েরর িচnন করিছ, পাদেসবনm , ভগবােনর পদেসবা, ভগবােনর েতা আর পা েটপা হয় না, তাi ফলু েতালা, 
জল আনা, ঠাkেরর ফেটা বা িবgহেক সাজেগাজ করান egেলাo পাদেসবনেমর মেধয্ ধরা যায়, aচর্নm  ভগবােনর পূজা করা আরিত 
করা iতয্ািদ, বnনm , ভগবােনর বnনা করা। িকভােব করেত হেব? ঈ েরর সােথ িতনেট ভাব িনেয় আরাধনা করা যায়, দাsm , 
সখয্m  o আtিনেবদনm । দাস ভােব, আিম ভগবােনর দাস, সখা ভােব আর িনেজেক ভগবােন িনেবদন কের েদoয়া। ei রকম 
নবধাভিkর কথা ভাগবেত uেlখ করা আেছ। মৎকমর্পরেমা ভব, eর মলূ কথা হল ভগবােনর পূজা aচর্নািদ, শাstপাঠ যতটা েবিশ 
করা যায়। আর মৎকমর্পরেমা ভব, eiটাo যিদ না করেত পার তাহেল – 
  

aৈথতদপয্শেkাহিস কতুর্ং মদ্ েযাগমাি তঃ। সবর্কমর্ফলতয্াগং ততঃ kr যতাtবাn ।।১১।। 

 যিদ egেলার েকানটাi তুিম করেত না পার তাহেল সবর্কমর্ফলতয্াগং, যত রকেমর কমর্ করেছ সব কেমর্র ফল তুিম তয্াগ 
কর। ঠাkর ei নাo েতামার ভােলা ei নাo েতামার মn, ei নাo েতামার পাপ ei নাo েতামার পূণয্। ঠাkরo ei ভােব 
সাধনা কেরিছেলন, eটাi হে  বকলমা েদoয়া। eটা কখন করেব? যখন তিুম েকান িকছুi করেত পারছ না তখন বল – েহ ঠাkর 
aেনক ভােলা কাজ কেরিছ aেনক মn কাজo কেরেছ, িকnt সব কােজর ফল েতামােকi সমপর্ণ করলাম। ভােলােতo আমার েকান 
আনn েনi মnেতo আমার েকান মন খারাপ হেব না। eর পেরর ে ােক ei সবর্কমর্ফলতয্াগং eর stিত করা হে  – 
 

ে েয়া িহ jানমভয্াসাj  jানাদ্ ধয্ানং িবিশ েত। ধয্ানাৎ কমর্ফলতয্াগsয্াগা ািnরনnরm ।।১২।। 

 আমােদর মন সবর্দাi চ ল, চ ল মন আমােদর িচtেক aশাn কের েদয়। তাi মনেক আেগ শাn করেত হেব। িকভােব 
শাn করেত হেব? ে েয়া িহ jানমভয্াসাj , তিুম না বুেঝ সব িকছু করছ, জপ-ধয্ান যা করছ সব না বুেঝi কের যা , েতামার 
তttjান িকছুi েনi, eর েথেক jানচচর্া কের jানলাভ করা aেনক ে েয়া, কারণ না েজেন বুেঝ শুধু anশীলন কের যাoয়াটা 
aথর্হীন। eর েথেক বরং েবাঝার েচ া কর ভগবান িক, ভগবােনর তttেক জান। শুধু jানচচর্া করেলi হেব না, eর েথেক jানপূবর্ক 
ধয্ান aেনক ে । িকnt ei সেবর েথেক ে  হে  কমর্ফলতয্াগ। তয্গাৎ aনnরm  শািnঃ, যারা কমর্ফলতয্াগ কের তারা সে  সে  
শািn েপেয় যায়। যখনi েকu িঠক িঠক বলেব েহ ঠাkর ভােলা মn যা িকছু সব েতামােক িদলাম, তার মেন সােথ সােথ শািn eেস 
যােব। তার মেুখ আর হািসo আসেব না, কাnাo আসেব না। িগিরশ েঘােষর িঠক তাi হেয়িছল, ঠাkরেক বকলমা েদoয়ার পর তাঁর 
যখন েছেল মারা যায় তখন েস কাঁদেত পারেছ না, কারণ িতিন সব িকছু ঠাkরেক িদেয় িদেয়েছন। ভােলা-মn সব িকছু ঠাkরেক 
aপর্ণ করার পরo যিদ কাrর েচােখ জল বা হািস আেস তাহেল বুঝেত হেব ঠাkরেক aপর্েণর নােম েস পােটায়াির করেছ। কারণ 
গীতা বলেছ তয্াগা ািnরনnরm , সে  সে  তার শািn eেস যােব। েচােখ জল েকাn  িজিনষ িনেয় আেস? মn িজিনষi েচােখ জল 
আেন। েচােখ হািস েকাn  িজিনষ আেন? ভােলা িজিনষ আেন। িকnt আিম েতা ভােলা-মn সবi ঠাkরেক িদেয় েফেলিছ, তাহেল 
eখন েচােখ জল েকন, মেুখ হািস েকন?  
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 aবধেূতর চিbশ grর কথা বলেত িগেয় ঠাkর বলেছন, aবধূত িচলেক gr কেরিছল। িচল েকাথা েথেক eকটা মাছ 
ধেরেছ। িচেলর মেুখ মাছ েদেখ হাজারটা কাক কা কা কা কের িচেলর েপছেন ধাoয়া কেরেছ। িচলটা েযিদেক যায় েসিদেকi কাক 
gেলা তাড়া কের যাে , িচলটা েকাথাo শািn পাে না। eমন সময় েকান ভােব মাছটা িচেলর মুখ েথেক পেড় েগল। কাকgেলা 
িচলেক েছেড় eখন মােছর িদেক uেড় েগল, িচলটাo শািn েপল। মাnষ কাজ কের েকন? তার মেধয্ শত শত আশাপাশ, ei আশা 
বাসনােক পূরণ করবার জn তােক িদবারাt কত পির ম করেত হে । eখন ei আশাপাশ সব খেস পেড় েগেল শািnেতা 
eমিনেতi eেস যােব। ভােলা-মn সব কেমর্র ফল ঠাkরেক সমপর্ণ করার পর শািnর বয্াপাের েযটা বলা হল, ei বয্াপাের 
eiখােন খুব snর eকটা আপিt আনা হেয় থােক। uপিনষেদ বলা হে , যার সব কামনা বাসনা তয্াগ হেয় েগেছ, যার সব 
কমর্তয্াগ হেয় েগেছ েসi শািn পায়, েসi মুিk পায়। িকnt কমর্তয্াগ বা কামনা-বাসনা তয্ােগর কথা না বেল ভগবান eখােন বলেছন 
সব কমর্ফল তয্ােগর কথা। ভােলা-মn যাi েহাক, ঠাkরেক সমপর্ণ কের িদেল শািn িক কের হেব? তার কমর্তয্াগ েতা eখনo 
হয়িন। আসেল ভগবান eখােন কমর্ফলতয্ােগর stিত করেছন। আমােদর শােst েয েকান তয্াগেকi stিত করা হয়, ei কারেণ 
সnয্ােসর eত pশংসা o সmান। সবর্কমর্তয্াগ eটা হে  সnয্ােসর সেবর্া  আদশর্, ei u তম আদেশর্ তাঁর েকান কতর্বয্েবাধo 
থােক না। ei u তম আদেশর্র পেথ যাtা েকাথা েথেক শুr হয়? কমর্ফলতয্াগ েথেকi েসi সবর্কমর্তয্ােগর সেবর্া  আদেশর্র িদেক 
যাtা শুr করা হয়। েয সংসারী েস িক কের কমর্তয্াগ করেব, তােক সংসার pিতপালন করেত হে , সংসারীর পেk কমর্তয্াগ 
কখনi বা নীয় নয়। েসiজn বলা হয় তুিম কমর্তয্াগ কেরা না, কমর্তয্াগ েতামার dারা হেব না, িকnt কমর্ফলতয্ােগ তিুম দঢ়ৃ ভােব 
pিতি ত হo। আমার সnান আেছ, সnানেক িশkা িদেত হেব, তাi সব েথেক ভােলা sুেল ভােলা িশkার বয্বsা কের িদলাম। 
eখন েছেল বড় হেয় eকটা বাঁদর হল, eখন আিম িক করব? আমার িকছুi করার েনi। ঠাkর আমােক সnান িদেয়েছন, তােক বড় 
করা আমার কতর্বয্, আিম সব রকেমর েসরা বয্বsা কের িদেয়িছ, eর পর আমার আর িকছু করার েনi। িকnt আমরা েকঁেদ মির, 
েকঁেদ েকঁেদ আফেশাষ করব আমার িক dভর্াগয্ আমার কপােলi eমন বাঁদর েছেল িছল। আিম েকন কাদঁেত যাব, আিম েতা 
ঠাkরেক সব কমর্ফল তয্াগ কের িদেয়িছ, আিম eখন সাধনার পেথ, আিম কমর্ কের যাব, িকnt কেমর্র েকান ফল আিম িনি  না, 
সব ফল ঠাkেরর। েছেল pেতয্ক পরীkায় ফাsর্ হেলo আনn করিছ না, েছেল েলখাপড়া না কের eকটা বাঁদর ৈতরী হেয়েছ 
তােতo আিম হা hতাশ করিছ না। গৃহsেদর eটাi করেত বলা হে । েসiজn ঠাkর বলেছন – গৃহsরা বাiেরর তয্াগ করেব না, 
তারা মেন তয্াগ করেব। তার মােন গৃহেsর গৃেহ সব িকছুi থাকেব, েসাফা থাকেব, ীজ থাকেব, দরকার পড়েল eিস থাকেব, গািড় 
থাকেব িকnt মেন তয্াগ, egেলা যিদ নাo থােক তােতo আমার িকছু যায় আেস না। িকnt েকন রাখব? আিম সংসাের আিছ, আমার 
পিরবার আেছ, আমার সাধয্ আেছ, তাi রাখিছ। eখন আিম েজেনশুেনi িবেয় কের থািক আর aজােni িবেয় কের থািক, আিম েতা 
eকটা দায়ীt িনেয় েফেলিছ, আমরা sামী-stী dজেনi ঈ েরর সnান, আমরা dজেন েযভােবi েহাক আমরা eক বাঁধেন েবঁেধ েগিছ, 
আমােদর মেধয্ সnানo eেস েগেছ, েসo ঈ েররi সnান, eখন আমার aেনক দায়ীt eেস েগেছ। েসi দায়ীtেক েতা আিম েঝেড় 
েফেল িদেত পািরনা, িকnt ei দায়ীt পালেনর pিতদােন আিম কাrর কাছ েথেক িকছু pতয্াশাo করব না। তাi eখন আিম িক 
কের কমর্তয্াগ করব? তাi বলা হে  তুিম মেন তয্াগ কর। eটাi কমর্ফলতয্াগ, ei ে ােক eiটাi বলা হে ।  
 
 eখােন আচাযর্ শ র খুব snর বলেছন। aগsয্ মিুন িছেলন bাhণ। েদবতা আর asরেদর মেধয্ লড়াi সব সময় েলেগi 
আেছ। েদবতােদর তাড়া েখেয় asরgেলা সমুেdর তলায় িগেয় লুিকেয় পেড়। আবার sেযাগ মত asররা সমুd েথেক েবিরেয় 
েদবতােদর uপর আkমণ কের। েদবতারা িগেয় aগsয্ মুিনর শরণাপn হেয়েছ। asরgেলা সমেুdর েভতের লুিকেয় পেড় বেল 
oেদর িকছুi করা যাে  না, আপিন eকটা িকছু কrন যােত eরা আর লুিকেয় থাকার sেযাগ না পায়। aগsয্ মুিন তখন সমেুdর 
কােছ eেস গN ুেষ পুেরা সমুdেক পান কের িনেয়েছন। সমেুd আর eকেফাঁটা জল েনi, asরেদর আর লুেকাবার জায়গা রiল না, 
তখন েদবতারা সব asরgেলােক ধের গলা েকেট িদল। শ রাচাযর্ বলেছন, aগsয্ মুিনর eেতা kমতা িছল, aগsয্ মুিন bাhণ 
িছেলন বেল eখনo bাhণেদর সmান করা হয়। iদািনং bাhণরা যাi কের থাkক না েকন, eখনo bাhণেদর সmান করা হে  
শুধু aগsয্ মিুনর জn। aগsয্ মুিন পুেরা সমুdেক পান কের িনেয়িছেলন, িতিন শুধু পুrতিগিরi কের েবড়ােতন না, িতিন িছেলন 
u েকািটর ঋিষ, eত বড় ঋিষ িছেলন বেলi bাhণেদর eত সmান করা হয়। িঠক েতমিন eখােনo সমানািধকরণ করা হে , িযিন 
সnয্াসী, িযিন bhjানী তাঁর সmূণর্ তয্াগ। ঠাkর বলেছন সnয্াসী েষাল আনা তয্াগ করেল গহৃsরা eক আনা তয্াগ কের। 
সnয্াসীেদর েদেখi সবাi anpািণত হয়, তাi সnয্াসীেদর েষাল আনা তয্ােগর কথা বলা হয়। ঠাkর বলেছন আিম যিদ দাঁিড়েয় 
psাব কির তেব েতারা ঘেুর ঘুের psাব করিব। সnয্াসী যিদ েভােগ িলp হয় তাহেল গৃহsরা েতা চুিটেয় েভােগর মেধয্ ঝাঁিপেয় 
পড়েব। eখনেতা বড় বড় বাবাজীরা সnয্াসী েসেজ বড় বড় বািড় করেছ, েpেন কের ঘুের েবড়াে , ফেল সাধারণ মাnষo unােদর 
মত েভােগ েনেম পেড়েছ। গাnীজী যখন sাধীনতা আেnালেন সতয্ আর aিহংসার আদশর্েক সামেন িনেয় eেলন তখন anরাo 
সতয্ আর aিহংসােক আদশর্ করল। েনতাজী বলেলন, তুিম আমােক রk দাo আিম েতামােক sাধীনতা েদব। েনতাজীর ei আhােণ 
েলােকরা aেনকিদন পযর্n বলল আমরা েদেশর sাধীনতার জn pাণ িবসজর্ন েদব। আর eখন কমনoেয়লথ েগমেস েনতারা বলেছন 
লুেটপুেট খাo, বাকীরাo বলেছন আমরাo লুেটপুেট খাi। িকnt ীরামকৃ  পূণর্তয্ােগ pিতি ত বেল যারা কমর্ফল তয্াগ করেছ 
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তােদরেক uৎসাহ েদoয়া হে । বলেছন কমর্ফল তয্ােগo হেব। eর েবিশ েস পারেব না, সmবi নয়, আর েজার কের তােদরেক 
িদেয় কমর্তয্াগ করানo কখনi uিচৎ কাজ হেব না। ei কেরi ভারেতর aধঃপতন হেয় েগল। েবৗd ধমর্ যখন খুব pসার লাভ 
করল তখন সবাi িনেজেদর সmানযুk মেন করত যিদ আমার বািড়র eকজন েকu সnয্াস েনয়। বািড়র েয েছেলেক সnয্াস িদেত 
িনেয় যাoয়া হে  তার হয়েতা সnয্াস েনoয়ার iে i েনi, েভােগর িদেকi মন পেড় রেয়েছ, তাo তােক েজার কের সnয্াস িনেত 
বাধয্ করা হত শুধু িনেজর পিরবােরর মযর্াদা বাড়াবার জn। ei কেরi েবৗd ধেমর্ েগালমাল শুr হেয়িছল। ী ান ধেমর্ সmিt 
িনেয় ঝােমলা হেব তাi েমেয়েদর নান বািনেয় েদoয়া হে । েমেয়রা হে  মাতৃেtর pিতক, জnদাtী, তােদরেক িদেয় সৃি  চলেছ 
িকnt েমেয়েদর েজার কের সnয্াসীিন বািনেয় েদoয়া হে । সnয্ােসর জn সবাi pstত নয়, েসiজn বলা হে  েতামরা কমর্তয্াগ 
করেত পারেব না তাi কমর্ফল সমপর্ণ কর। িকছুi না কের eকটু িকছু কের ধীের ধীের যিদ eেগায় তােতi aেনক হেব। 
 
 eখােন কেয়কিট ে ােক ভগবান আtা আর ঈ েরর েভদেক পির ার sীকার করেছন। আচাযর্ শ েরর eiটাi িবেশষt, 
যিদo িতিন aেভদদিশর্, তাঁর মত eত বড় aৈdতবাদী ভ-ূভারেত আর েকu েনi, িকnt সাধারণ েলােকেদর জn ভগবান েযখােন 
ৈdত ভােব িনেয় আসেছন, মােন সgণ সাকারেক িনেয় আসেছন আচাযর্o eটােক েমেন িনে ন। তাহেল েকানটা সতয্? েকানটাi 
সতয্ নয়, আবার dেটাi সতয্, ei dেটার বাiেরo েযটা আেছ েসটাo সতয্। ei বয্াপাের ঠাkর খুব snর বলেছন – কাশীেত 
মতৃযু্ হেল মুিk হয়। িকভােব মিুk হয়? বলেছন িশব কােন তারকbh মnt েদন আর মা ভবানী পাশ েকেট েদন। তারকমnt িদে ন 
মােন িশব তার i  হেয় েগল, তারকমnt িদেয় বলেছন – ei দয্াখ্  আমার aখN rপ। ei aখN rেপর বয্াপাের আমরা সাধারণ 
মাnষ িক বুঝব, তেব িযিনi িনgর্ণ িতিন সgণ, িযিনi িনরাকার িতিনi সাকার। িকnt সাকার দৃি  যতkণ থাকেব ততkণ aেভদ 
দিৃ  তার হেব না। ীকৃ  ভগবান, আিম কখনi ীকৃ  হেত পারব না, িকnt তttতঃ আিম আর ীকৃ  aেভদ। মািট িদেয় dগর্া 
pিতমা বানােনা হে , েসi মািট িদেয়i লkী, সরsিত, কািতর্ক, গেণশ, িসংহ, মিহষ, asর সবi বানান হে । eখন তttতঃ মািটর 
িদক েথেক সবi eক। িকnt গেণেশর idঁর আর িসংহ েকান িদন eক হেব না। dটi সতয্, idঁরটাo সতয্ িসংহটাo সতয্। িঠক 
েসi রকম আিম েকান িদন ীরামকৃ  হেত পারব না। আিম আtা, আিম bh িকnt আিম কখনi ঈ র নi। ঈ র আর আtার 
েভদ আেছ। িকnt তাহেল েয aেভদ দৃি র কথা বলা হয় েসটা িক? তখন বলেছন, ীরামকৃে র েয বাsব তtt আর আমার েয বাsব 
তtt eটা eক, তেttর িদক েথেক সব সময় aেভদ দৃি  আনা হয়। িকnt আিম েদখিছ ীরামকৃ  আমার মেধয্ বাস করেছন, আিম 
ীরামকৃে র মেধয্ বাস করিছ। তখনo আিম িঠকi েদখিছ eেত েকান েদাষ েনi। আবার িকছু ভk েদেখন ীরামকৃ  আলাদা 

আর আিম আলাদা, eেতo েকান েদাষ েনi। eiটাi হে  শ রাচােযর্র ৈবিশ য্, িতিন সামিgক rপটােক gহণ কেরন, anাnরা 
রামাnজ, মা াচাযর্রা খN খN rপেক িনেয়i আবd েথেক েগেছন। যারা েগাঁড়া ৈব ব তারা েছাT eকটা rপেক িনেয়i পেড় 
রেয়েছ, ীকৃ  িবেন আর েকান গিত নািহ। আবার যারা শাk তারাo মেন কের কালী ছাড়া গিত নাi। িকnt তা িক কের হেব, ei 
রকম হেল েতা শােstর কথা িমথয্া হেয় যােব। েযখান েথেক কালীর কথা, ীকৃে র কথা বলা হে  েসখান েথেকi ei কথাo বলা 
হে । েভদ দিৃ  aেভদ দৃি  dেটােকi শােst রাখা হেয়েছ, কারণ মাnেষর মেনর গঠন িবিভn রকেমর হয় বেলi সবার জn eকi 
পেথর কথা বলা হয় না। ঠাkর বলেছন – মােয়র িতনিট সnান, কাrর জn মা মােছর কািলয়া বািনেয়েছন, কাrর জn মােছর 
amল আবার কাrর জn মােছর sেkা রাnা কেরেছন, যার েপেট যা সয়। েসi রকম ভগবান কাrর জn ঈ ের aেভদ দিৃ  কাrর 
জn েভদ দৃি র কথা বলেছন। ei েভদ দৃি েক িনেয় পেরর ে ােক সাধেকর কতকgেলা আবি ক gণাবলীর কথা বলেছন যারা 
িঠক িঠক সাধক, eখােন aব  শ রাচাযর্ বলেছন যারা aৈdত সাধক তােদরেকo ei gণgেলা aজর্ন কের েসiমত আচরণ করেত 
বলেছন, aব  eটা িঠকi েয ei gণgেলা ৈdত aৈdত uভয় সাধেকর জn eকi হেয় যায়। পের েষাড়শ aধয্ােয়o ei 
gণgেলােক িনেয় ভগবান আেলাচনা করেবন।  
 
 eখােন খুব snর eকটা কথা আচাযর্ বলেছন, যিদo eখােন কমর্তয্াগ না কের কমর্ করত বলেছন eবং কমর্ফল তয্ােগর 
কথা বলা হে  িকnt িযিন jানী তাঁর জn কেমর্র েকান িবধান হয় না। েকন কেমর্র িবধান হয় না? যতkণ েভদবুিd থাকেব 
ততkণi pভু o দােসর সmকর্ থাকেব, ততkণi েস pভুর কাজ করেব। িকnt যখন বুেঝ িনল তিুমo যা আিমo তা, তখন েক কার 
pভু বা েক কার দাস হেব। িকnt যখন বুেঝ েনেব তttতঃ আিম eক, ীকৃ o যা আিমo তাi, তখন েস ীকৃে র জn কাজ করেব 
না। pভু o েসবেকর ei েভদেবাধটা যতkণ ততkণi েহ কৃ  তিুম pভু আিম েতামার েসবক। ei েভদেবাধটা চেল েগেল তার 
dারা েকান কাজi হেব না। ঠাkর খুব সহজ কের ei তttটােক বুিঝেয় িদে ন – বuমা anঃসttা হেল শাশুিড় কাজ কিমেয় েদন।  
সnান হেয় েগেল তখন েকান কাজi করেত েদন না, তখন শুধু বা ােক িনেয়i আনn কের আর সnােনর েসবা যt করেত থােক। 
যার আtা আর ঈ ের aেভদ দিৃ  হেয় েগেছ তার জn আর েকান কমর্i থাকেব না। মা সnানেক িনেয়i নাড়াচাড়া কের মশgল 
থােক, aথর্াৎ aেভদেবাধ সmn িযিন িতিন ঈ র jােনi আনেn থােকন। eখন আধয্ািtক সাধেকর িকছু gেণর কথা বলা হে  –  
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aেd া সবর্ভতূানাং ৈমtঃ কrণ eব চ। িনমর্েমা িনরহংকারঃ সমdঃখsখঃ kমী।।১৩।। 

 aেd া সবর্ভূতানাং, েকান pাণীর pিত তাঁর েকান েdষ ভাব থােক না। ৈমtঃ কrণ eব চ, সবারi pিত তাঁর বnুেtর ভাব 
আর সকেলর pিতi কrণায় তাঁর hদয় পিরপূণর্। িনমর্েমা িনরহংকারঃ, েকান িকছুর pিত তাঁর মমt েবাধ েনi, মােন eটা আমার 
ei েবাধটা থােক না, িনেজর েকান িকছুেক িনেয় েস aহংকার কের না, আিম ei, আিম েসi, আমার ei kমতা ei ভাব থােক 
না। তার মােন েকান িকছুর pিত তাঁর মমt আর aহংতা, আিম o আমার ei ভাবটা থােক না। সমdঃখsখঃ kমী, dঃখ eেলo েস 
িবচিলত হয় না, আবার sেখo িতিন uৎফুl হেয় oেঠন না, আর সকেলর pিত তাঁর kমা ভাব। যিদ েকu তাঁেক pহারo কের 
তােতo তাঁর মেন েকান রকেমর pিতিkয়া হয় না। eকবার eক মহারাজ হাoড়া েsশন েথেক েনেম টয্ািk sয্ােNর িদেক আসেত 
িগেয় eকটা টয্ািk তাঁেক ধাkা মারেতi uিন রাsায় িছটেক পেড় যান। uিন বয়s মহারাজ আর খুব বড় পিNত। বয়s মহারাজ 
রাsায় পেড় েযেতi সব েলাকজন ছুেট eেস টয্ািkoয়ালােক ei মাের িক েসi মাের। বয়s মহারাজ রাsােত পেড় থাকা aবsােতi 
হাত েজাড় কের িচৎকার কের বলেছন – oেক েছেড় িদন, oেক মারেবন না, আমার aদেৃ  িছল তাi ei রকম হেয়েছ। েলােকরা 
বুঝেত পারেছ না aদৃ টা িক। বkবয্টা হে , টয্িkেত ধাkা েখেয় যখন পেড় েগেছন তখনo oনার ei েবাধটা কাজ করেছ েয, 
আমার কপােল dেভর্াগ িছল তাi পেড় েগিছ, টয্ািkoয়ালার েতা eখােন েকান েদাষ েনi। আমরা মেন করেত পাির েয মহারােজর 
eটা পাগলােমা, হেত পাের পাগলােমা, িকnt আমােদর মেন রাখেত হেব আমরা eখােন যাঁরা আধয্ািtক পুrষ তাঁেদর কথাi 
আেলাচনা করিছ, eখােন সংসারীেদর কথা বলা হে  না। বেল, েয সttgণী হয় েচার ধরা পড়েল েস বলেব িঠক আেছ েছেড় দাo। 
রেজাgণী হেল েচােরর িজিনষটা েকেড় িনেয় েচারেক তািড়েয় েদেব। আর তােমাgণী হেল বলেব – eেতা kমতা, eেতা dঃসাহস 
আমার বািড়েত চুির কেরেছ! আেগ েচােরর সব মাল েকেড় েনেব, তারপর েচারেক আ া কের মারেধার করেব তারপর পুিলেশ 
েদেব। িকnt যখন সttgেণর আিধকয্ হেয় যায় তখন সব িকছুেতi kমার ভাব eেস যায়। তারপর আরo gেণর কথা বলা হে  – 
 

সnt ঃ সততং েযাগী যতাtা দৃঢ়িন য়ঃ। মযয্িপর্তমেনাবিুdেযর্া মdkঃ স েম িpয়ঃ।।১৪।। 

 সnt ঃ সততং, িযিন আধয্ািtক পুrষ, আধয্ািtক সাধনা করেছন, িতিন তাঁর শরীর চালােনার জn যতটুk pেয়াজন 
ততটkুi েনেবন, তার বাiের িকছু েনেবন না, ঐটkু েপেলi েস সnt । ঐটুkর বাiের তাঁেক িকছু িদেত েগেল তাঁর শরীরi েনেব 
না। সবর্দাi তাঁর মেন সntি । েযাগী যতাtা দঢ়ৃিন য়ঃ, সব সময় তাঁর িচt পরমাtােত সমািহত হেয় আেছ, তাi সব সময় তাঁর 
সংযত sভাব আর আtিবষেয় তাঁর মন দৃঢ় ধারণাযুk, আর েযটা বলেবন েসটা কেরi ছাড়েবন। েকাn  বয্াপাের িতিন দৃঢ় িন য়? 
আিম েতােক েশষ কের েদব, ei বয্াপাের নয়। েকননা আেগi বলা হেয়েছ িতিন সবর্ভূেত িহেত রতঃ, কখন িতিন কাrর kিত 
কেরন না, তাঁর dারা কখনi কাrর kিত হেত পােরনা। দৃঢ়িন য় বলা হে  u  ধারণার বয্াপাের। মযয্িপর্তমেনাবুিdঃ, ভগবােনi 
যার মন, বুিd, িচt o aহংকার সমিপর্ত। েযা মdkঃ স েম িpয়ঃ, ei ধরেণর ভkরাi আমার িpয়।  
 

যsােnািdজেত েলােকা েলাকােnািdজেত চ যঃ। হষর্ামষর্ভেয়ােdৈগমুর্েkা যঃ স চ েম িpয়ঃ।।১৫।। 

 িতিন জগেতর েকান িকছু েথেকi uিdg হন না, আর জগেতর েকu তাঁর েথেক uিdg হয় না। আমােদর pেতয্েকরi েকান 
না েকান বnু বাnব বা আtীয় আেছ যার আসার কথা শুনেলi বািড়র সবাi uিdg হেয় পেড়ন। িকnt eখােন বলেছন আিম কাrর 
েথেক uিdg হেবা না আর আমার েথেকo েকu uিdg হেব না। আমােদর মেধয্ aেনেক আেছ যারা েকান an ােন িগেয়i েদখেব 
আমার বসার জায়গাটা ভােলা জায়গােত হেয়েছ িকনা, খাoয়ার দাoয়ার িঠক মত আেয়াজন করা হেয়েছ িকনা, না হেলi সবাiেক 
uিdg কের মারেব। িযিন সাধুপুrষ িতিন ei ভােব কাuেক uিdg কেরন না, আর িতিনo কাrর েথেক uিdg হন না, িনেজর মত 
িনেজ থােকন। eকটা বাঘ যিদ বেনর মেধয্ িদেয় যখন িবচরণ কের তখন েস কত uেdগহীন ভােব চেল িকnt আমরা সবাi ভেয় 
uিdg হেয় পিড়। েTেন বােস যখন আমরা মণ কির তখন িকছু েছেলেমেয়রা eমন ভােব চলােফরা কের, হয়েতা সামেনর িসেট পা 
তেুলi বেস থাকেব, িকছু বলেত েগেলi বলেব, আপনার তােত িক েকান ক  হে । আের শরীের েকান ক  হে  না িকnt মেন েতা 
uিdgতা হে । যারা সবাiেক uেdগ িদেয় েবড়ায় তারা হে  সমােজর aিভশাপ। 
 
 হষর্ামষর্, হষর্ o aমষর্, হষর্ হে  েকান িকছু েপেয় েয আনn হে , আর aমষর্ হে  েকান িকছু না েপেয় বা হািরেয় বা 
িকছু হoয়ার কথা িকnt eখন হে  না বেল aসিহ ু হoয়া। িযিন আধয্ািtক পুrষ িতিন ভােলা িকছু েপেলo আনেn আhােদ 
আটখানা হেয় যান না আবার েকান িকছু হoয়ার আেছ েসটা না হেল বা েকান িকছু পাoয়ার কথা েসটা না পাoয়া পযর্n ছটফট কের 
aিsর হেয় পেড়ন না। ভেয়ােdৈগমুর্েkা যঃ স চ েম িpয়ঃ, েকান রকেমর ভয় বা uেdগ তাঁেক িবচিলত করেত পােরনা, সমs ভয় o 
uেdগ েথেক িতিন মুk, ei ধরেণর ভkরাi আমার িpয়। 
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aনেপkঃ শুিচদর্k uদাসীেনা গতবয্থঃ। সবর্ারmপিরতয্াগী েযা মdkঃ স েম িpয়ঃ।।১৬।। 

 িযিন ভk, িতিন েকান িকছুর aেপkা রােখন না, িনঃsৃহ। শুিচঃ, তাঁর শরীর o আnষাি ক যা িকছু আেছ সব পিবt। 
aেনেক sানi েরাজ করেত চায় না, েরাজ sান করেলo জামাকাপড় কােচ না, আমােদর েছাটেবলা েথেক aেভয্স কিরেয় েদoয়া 
হেয়েছ বািস জামাকাপড় কখন বয্বহার করেব না, েরাজ বািস জামাকাপড় ধুেয় িদেত হয়। শরীর, শরীেরর সাজেপাশাক, আর 
বয্বহাযর্ যা িকছু থাকেব সব িকছুর শুিচতা যিদ না থােক তাহেল eরা ভােলা িকছু কাজ কখনi করেত পােরনা। আর দkঃ, সব 
কােজi েচৗখস, েয েকান কাজi তাঁরা aতয্n দkতার সে  কের েদন। ঠাkর েযাগানn মহারাজেক বলেছন, ভk হিব েতা েবাকা 
হিব েকন। যখন বাজার করেব সব িকছু দরাদির কের িকনেবন, েকননা বাজারoয়ালারা েতা sেযাগ েপেল ঠকােবi, দরদাম কের 
oজন িঠক মত েদেখ সব িজিনষ পt েকনােকটা করেবন, বাজার-oয়ালােক ঠকাবার sেযাগ েদেবন না। সাধু মােন েবাকা েতা নয়i 
বরং সবার েথেক েবিশ দk। েয কােজ নামেবন মেন হেব িতিন ei কােজরi eকজন িবেশষ পারদশর্ী। ভগবান েবাকা ভkেক িনেয় 
িক করেবন! eকিদেক েযমন েস দkতার সে  কাজ করেব আবার an িদেক সব িকছুেতi uদাসীন মােন পkপাতশূn, আর েকান 
ভয়ডর বেল তাঁর মেধয্ িকছু থাকেব না। সবর্ারmাপিরতয্াগী, সব কােজi িতিন দk aথচ িতিন িনেজ েথেক নতুন েকান কােজ 
জড়ােবন না। ময্ােনজেমেন্টর েলােকেদর মাথায় েযমন সব সময় নতুন নতনু pেজk ঘুরেছ, ঈ েরর িযিন ভk, তাঁর মাথায় েকান 
নতুন pেজk েনi, তাঁর মাথায় eকটাi েpােজk, ঈ েরর ধয্ান, তার বাiের আর িকছু েনi। ঈ েরর আেদশ েপেল যতটুk করেত 
হেব ততটুki করেবন, oর বাiের আর িকছুেতi িতিন িনেজেক জড়ােবন না। ei ধরেণর যাঁরা ভk তাঁরাi আমার সব েথেক িpয়। 
  
 ei ে ােক গতবয্থঃ বলা হেয়েছ, গতবয্থঃ মােন যাঁর েকান বয্াথা েনi। আচাযর্ শ র বলেছন – গতবয্থঃ মােন গতভয়ঃ, 
aথর্াৎ বয্াথার uৎস হে  ভয়, ভয় েথেকi বয্াথা আেস। ভেkর েকান িকছুর ভয় থােক না, পূবর্ পূবর্ aিভjতােত আমার ei রকম 
খারাপ হেয়িছল, আবার ei রকম খারাপ িকছু হেত পাের, ভেkর ei বয্াপারটা থােক না। ei aবsাটােক ভk aিতkম কের 
যায়, তাi েস গতবয্থঃ।  
 

েযা ন h িত ন েdি  ন েশাচিত ন কাkিত। শুভাশুভপিরতয্াগী ভিkমাn যঃ স েম িpয়ঃ।।১৭।। 

 ভk ei রকম নয় েয েকান ভােলা িকছু েপেল েস h  হে , খারাপ িকছু eেস েগেল েস dখী হে  আর গােল হাত িদেয় 
বেস বেস ei িনেয় েশাক করেছ। আকাkা করেছ, ei চাকিরটা েপেল ভােলা হয়, ei pেমাশনটা েপেল eত টাকা মাiেন বাড়েব। 
শুভাশুভপিরতয্াগী, ভােলা মn েকান িকছুেতi িতিন িনেজেক জড়ান না, শুভ o aশুভ সব কমর্েক পিরতয্াগ কেরেছন, ei ধরেণর 
ভkরাi আমার িpয়।  
 

সমঃ শেtৗ চ িমেt চ তথা মানাপমানেয়াঃ। শীেতা sখdঃেখষু সমঃ স িববিজর্তঃ।।১৮।। 

 শtr িমtেত ভেkর সমান দৃি , সমান ভােব েদখা মােন, আসেল ভেkর েকান শtro েনi িমto েনi, ভk িনরেপk। 
মান aপমােন তাঁর সমান ভাব, তাঁেক েকu সmান করেলo তাঁর িকছু মেন হয় না আবার েকu aপমান করেলo তাঁর তােত িকছু 
আেস যায় না। মান aপমােন েকন ভেkর িকছু আেস যায় না? পাঁচ বছেরর বা া যিদ আমােক বেল, কাk তিুম eকটা েবাকা। ei 
কথা শুেন আিম হাসব না কাঁদব। িকছুi করব না। পাঁচ বছেরর বা া যিদ আবার বেল, কাk তিুম কেতা িকছু জান, তুিম কত বড় 
পিNত। শুেন আমার িক হেব? িকছুi হেব না। ei ধরেণর ভk ভগবােনর বয্িkেtর সােথ eমন ভােব eকt anভব কেরন েয 
জগতটােক িতিন পাঁচ বছেরর বা ার মত েদেখন। মখুর্ যিদ stিত কের তারo দাম েনi, আবার মখুর্ যখন িনnা কের তারo েকান 
দাম েনi। পািকsােনর িবjানী আbুস সালাম িযিন েনােবল pাiজ েপেয়িছেলন, েনােবল pাiজ পাoয়ার পর তাঁেক িজেjস করা 
হেয়েছ েনােবল pাiজ েপেয় আপনার িক রকম লাগেছ। আbুস সালাম বলেছন, িক আর লাগেব, আমার eকিট েমেয় আেছ kাশ 
ফাiেভ পেড়, েস িদনরাত আমােক বেল – বাবা তুিম eকটা মখুর্। eকিদন েমেয়িট eকটা a  পারিছল না বেল বাবার কােছ a টা 
বুঝেত েগেছ। বাবা a টা বুিঝেয় েদoয়ার পর পেরর িদন kােশ িগেয় টীচারেক েমেয়িট ঐভােব কের েদিখেয়েছ। িকnt টীচার বেল 
িদেয়েছ ei pেসেস করেল হেব না। েমেয় বািড় িফের সালামেক বলেছ – বাবা তুিম eকটা মহামুখর্। সালাম তাi বলেছন, জগৎ 
আমােক েনােবল pাiজ িদেয় িদল িকnt বািড়েত আিম eখনo মহামুখর্i। িকnt তাi বেল সালাম িক গােল হাত িদেয় বেস েশাক 
করেছন? আবার েমেয়িট যিদ বেল – বাবা তুিম িক িবরাট পিNত। তােতo সালােমর িকছুi মেন হেব না। সালাম সােহব তাঁর 
িবjােনর সাmােজয্ হািরেয় েগেছন, eখন তাঁেক েক িক বলেছ তােত িতিন েথারাi gাh করেবন। আiনsাiন aত বড় িবjানী, 
তাঁর িথেয়াির aফ িরেলিটিভিট েবিরেয় িগেয় িতিন তখন েনােবল pাiজ েপেয় েগেছন। েসi সময় তাঁর dেটা িবখয্াত ছিব আেছ, 
eকটা ছিবেত িতিন মাকালীর মত িজভ বার কের রেয়েছন, আেরকিট ছিবেত িনেজর টিুপটা আকােশ ছঁুেড় িদেয় িতিন হাঁ কের 
কয্াবলার মত আকােশর িদেক তািকেয় আেছন। সবাi তাঁেক বলেছ – আপিন eেতা বড় eকজন িবjানী হেয় ei রকম 
েজাকারেদর মত েকন ছিব তলুেত েগেলন। আসেল যারা েpস ফেটাgাফার আiনsাiনেক েযমন েযমন েপাজ িনেয় ছিব িদেত 
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বলেছ িতিনo েসi রকম েপাজ কের ছিব িদেয় যাে ন। পের eকজন আiনsাiেনর জীবনীেত বলেছন, িতিন eত িবশাল মােপর 
িছেলন েয ei জগৎটা তাঁর কােছ বা ার মত মেন হত, আর িতিনo ei জগেতর সােথ বা ার মত বয্বহার করেতন। aথচ িতিনi 
আবার যখন কাগজ কলম িনেয় বেস েযেতন তখন an eক জগেতর মাnষ। িতিন যখন িথেয়াির aফ িরেলিটিভিট িলখেছন তখন 
তাঁর eকিট েছেল ছয়-সাত বছেরর, আেরকিট েছেল di-eক বছেরর। বািড়েত oনার stী েনi, বা া dেটােক তাঁর কােছ িদেয় িতিন 
েকাথাo কােজ বয্s হেয় আেছন। eকিদেক িতিন িথেয়াির aফ িরেলিটিভিট িলেখ যাে ন আরেক িদেক েছাT বা াটােক ঘুম 
পাড়াবার জn চাপড় িদেয় যাে ন। an িদেক বড় েছেলিট sুেলর িক eকটা পড়া বুঝেত চাiেছ। eকিদেক িতিন েছাটটােক চাপেড় 
যাে ন, an িদেক বড়িটেক বেল যাে ন, iেয়স sার, oয়ান িমিনট, oয়ান িমিনট, আবার আেরক িদেক িথেয়াির aফ িরেলিটিভিট 
িলেখ যাে ন। িনেজর েলখার বয্াপাের যখন ডুেব যাে ন তখন তাঁর আর েকান hঁশ েনi, aথচ ফেটাgাফার যখন বলেছ টুিপটা 
আকােশ ছুঁেড় িদেত, ছুঁেড় িদে ন, িজভ বার কrন, িজভ বার কের িদে ন। eখােনo িতিন কাuেকi gাh করেছন না। যাঁরা 
মহাপুrষ হন তাঁরা ei রকমi হন, জগতেক তাঁরা gাhi করেবন না।  
 
 sামীজী িচকােগা ধমর্মহাসভােত যখন িসsার eN bাদাসর্ বেল েয হাততািল েপেলন তােতo তাঁর মাথা ঘুের যায়িন, আবার 
যখন চুল কাটেত েগেছন তখন েসখােন যখন তাঁেক বলা হল িনগারেদর eখােন চুল কাটা হয় না, sামীজীo সে  সে  েবিরেয় 
eেলন। eকবারo বলেত েগেলন না েয আিম িনেgা নi, আসেল জগৎ তাঁেক িক বলল তােত িতিন েথারাi েকয়ার করেছন। eটাi 
হে  িঠক িঠক মানাপমানেয়াঃ, েকান িকছুi তাঁেক sশর্ কের না। তারপর বলেছন – 
 

তলুয্িনnাstিতেমর্ৗনী সntে া েযন েকনিচৎ। aিনেকতঃ িsরমিতভর্িkমাn েম িpেয়া নরঃ।।১৯।। 

 eখােনo ei eকi কথা বলা হে । িনnা o pশংসায় তাঁর সমান ভাব, সব সময় িতিন পিরতৃp, েকনিচৎ, যৎ িকি ত 
যা পান তােতi িতিন সnt । aিনেকতঃ, তাঁর েকান িনিদর্  বাসsান েনi। িsরমিতঃ, তাঁর বুিdটা সব সময় িsর। aিsরমিতঃ িক 
রকম? ei বেল িদল আিম আজ েথেক মাছ খােবা না, তারপর েকu বেল িদল মাছ না েখেল শরীর dবর্ল হেব, তখন আবার িঠক 
কের িনল, নাঃ, আজ েথেকi মাছ খাব। aেনেক আবার িঠক কের কাল েথেক আিম rিটন কের চলব। rিটনটা eেদর কতিচন 
চেল? যতkণ rিটনটা েলখা হয় ততkণi rিটন চেল। ei ধরেণর েলােকেদর dারা আধয্ািtক সাধনােতা হয়i না জাগিতক 
কােজo সাফলয্ পায় না। ভগবান বলেছন িযিন বুিd আমােত aথর্াৎ পরামাtােতi িsর কের িনেয়েছন, েসi ধরেণর ভিkমানi 
আমার িpয়। eত সব বলার পর বলেছন – 
  

েয ত ুধমর্ামতৃিমদং যেথাkং পযুর্পাসেত। dধানা মৎপরমা ভkােsহতীব েম িpয়াঃ।।২০।। 

 ei eতkণ যত uপাসনার কথা বলা হেয়েছ, ei ধরেণর যারা aমৃতt pাপক েমাkদায়ক uপাসনা aতয্n dা িনেয় 
কেরন তাঁরাi আমার aতীব িpয়। ei aধয্ােয়র েশষ সাতিট ে ােক যা বলা হেয়েছ, েসi বয্াপাের আচাযর্ শ র তাঁর ভাে  বলেছন 
egেলা সবi হল jানীর লkণ। যারা সাধারণ ভk তােদর dারা ei gণাবলীেক aজর্ন করা খুব কিঠণ। aিনেকতঃ িক কের হেব? 
যারা সংসারী, যােদর ঘরবািড় আেছ তারা িক কের ঘরবািড় েছেড় িদেয় আজ eখােন কাল েসখােন ঘুের েবড়ােত পারেব। েসiজn 
আচাযর্ শ র বলেছন, যাঁরা সnয্াসী, যাঁরা u তম িসd পুrষ egেলা হল তাঁেদর বণর্না।  
 
 আচাযর্ শ র di ধরেণর ভিkর কথা বলেছন, eকটা হে  সাধারণ ভিk, আেরকিট হে  utম ভিk। utম ভিk হে  
pকৃত jান, ঈ র আর আমার মেধয্ েকান েভদ েনi, ei aেভদবুিdেক বলা হে  utম ভিk, তার মােন ঈ র আর আিম তttতঃ 
eক। আর সাধারণ ভিkেত আিম আর ঈ র আলাদা। যখন আিম আর ঈ র আলাদা ei েবাধ থােক তখন নবধা ভিkর কথা বলা 
হয়, েযটা eর আেগ আমরা আেলাচনা কেরিছলাম। ei ভিkেকi ঠাkর বলেছন aপরা ভিk। আর ei aধয্ােয়র েশেষর িদেক 
jানীর েয লkেণর কথা বলা হল eটাi হে  পরা ভিk। aপরা ভিk যতkণ না হয় ততkণ পরা ভিk হয় না। কথামৃত পড়েল 
মেন হয় েযন রাগািtকা ভিk বা পরা ভিki হে  uেd । িকnt দীঘর্ িদন ধের যিদ eত জপ, eত ধয্ান, eত ৈনেবদয্, eত 
পূেজা, eত uপাচার eiভােব aপরা ভিkর anশীলন না করা হেল unাদ ভিk, রাগািtকা ভিk বা পরা ভিk হয় না। েসiজn 
বলা jান হল utম ভিkর লkণ। ঈ েরর তttেক যতkণ না জানা হয় ততkণ িকnt ঈ েরর pিত শুd ভােলাবাসা হয় না। ঠাkর 
যােক পরা ভিk বা রাগািtকা ভিk বলেছন গীতায় তােক jান বা ঈ েরর তttেক জানার কথা বলা হে । তttতঃ জানা মােন 
jান, েসiজn jানেক বলা হে  utম লkণ। শাstািদ পড়ার পর, িজিনষটােক েবাঝা হল, তারপর মাnষ দীঘর্ িদন ধের জপ, 
ধয্ান, িন া, পূেজা, আচার eiসব aপরা ভিk কের যায়। aপরা ভিk করেত করেত তttটা িঠক িঠক বুঝেত পাের। তttটা যখন 
বুঝেত পাের তখন েস তাঁেক ভােলােবেস েফেল। যখন ভােলােবেস েফেল তখন আর তার an িদেক আর দৃি  যায় না, পূেজা 
আচােরর িদেকo আর মন যায় না। ei িনেয় eকটা snর গl আেছ।  
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aেনক কাল আেগ eক বয্িkর iে  হল েসামরস পান করেব। েসামরস ৈতরী করেত েসাম পাতা চাi, আর েসামরস 
হে  েদবতােদর aঘর্য্। eক েদাকােন িগেয় িজেjস করেছ েসাম পাতা আেছ? েদাকানদার বলেছ, hাঁ আেছ, তুিম কত টাকা েদেব? 
েলাকিট বলেছ দশ টাকা েদব। েদাকানদার বলেছ – েসামরাজা তেতাহভয়ূাৎ, মােন েসামরাজার দাম তার েথেকo েবিশ। বেল 
েলাকিটেক ভািগেয় িদেয়েছ। আেরকটা েদাকােন েগেছ েসi েদাকানদারo বলেছ েসামরাজা তেতাহভূয়াৎ। eiভােব কেয়কটা েদাকান 
েঘারা হেয় েগেছ, েযখােনi যাে  েসখােন যত দাম বলেছ েদাকানদার ei eকi কথা বেল যাে , েস যত দাম িদেত চাiেছ 
েদাকানদার বলেছ েসামরাজার দাম তার েথেক েবিশ। েশষ েয েদাকােন েগেছ েসখােনo ei eকi কথা বলেতi েলাকিট ঝাঁিপেয় 
পেড় বলেছ – িনkিচ কেরেছ েতামার তেতাহভূয়াৎ, আমার েসাম পাতা চাii চাi। বেলi েস েযখােন েসাম পাতা রাখা িছল েসখােন 
ঝাঁিপেয় পেড় েটেন েসাম পাতা যা েপেরেছ িনেয় eেসেছ। েলাকিট আেs আেs দাম বািড়েয় যাে , pথেম দশ টাকা, তারপর kিড় 
টাকা, িতিরশ টাকা eiভােব দাম বাড়ােত বাড়ােত যখন তার সবর্s েসাম পাতার জn pstত হেয় েগেছ তখনo যখন বলেছ 
েসামরাজা তেতাহভয়ূাৎ, বলেছ িনkিচ কেরেছ েতামার তেতাহভয়ূাৎ, আমার চাii চাi। বেলi েস ঝাঁিপেয় পেড় েসাম পাতা িনেয় 
eেসেছ। eখােন pথেমর িদেক েযটা হি ল kিড় টাকা, িতিরশ টাকা কের েয দাম বাড়াি ল eটা হল aপরা ভিk। ঈ েরর জn 
eটা করিছ, ঈ েরর জn eটা ছাড়লাম, eiভােব eকটা aবsার পর েস বেল ঈ র ছাড়া আিম থাকেতi পারেবা না। তখন েস সব 
িকছু েছেড় িদেয় সংসার ফংসার সব েফেল িদেয় ঈ রেকi চাi বেল ঝাঁিপেয় পেড়, eiটাi পরা ভিk। িকnt েসi eক কথাi 
বলেত হয়, পরা ভিk কখনi হেব না যতkণ সাধক ei পূজা, জপ, ধয্ান o uপাচােরর মেধয্ িদেয় না যায়। ei হে  dাদশ 
aধয্ােয়র ভিkেযাগ।  

 
 

 
o ঁতৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 

ীকৃ াজুর্নসংবােদ ভিkেযােগা নাম dাদেশাহধয্ায়ঃ।। 
******** 
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tেয়াদশ aধয্ায় 

েktেktjিবভাগেযাগ 
২রা aেkাবর ২০১০ 

 
 tেয়াদশ aধয্ায় আেলাচনার শুrেতi বেল রাখা ভােলা েয, গীতার ei aধয্ায় হে  সব েথেক কিঠনতম aধয্ায়। 
tেয়াদশ aধয্ােয় eমন aেনক তtt আেছ েয তttgেলা aতয্n dেবর্াধয্ o জিটল। ei aধয্ােয়র dেবর্াধয্তা আর জিটলতা েথেকi 
পরবিতর্ কােল িহndধেমর্র িবিভn দশর্ন o িবিভn শাখার uৎপিt হেয়েছ। আচাযর্ শ র যাঁর pেচ ার জn িহnd ধমর্ আজেক eiখােন 
eেস দাঁিড়েয়েছ, িতিনo ei aধয্ােয়র ভা  রচনার সময় িনেজর তরফ েথেকi েসi সব আপিt তলুেছন, েয আপিtgেলা িহnd 
ধেমর্র anাn শাখা েথেক aৈdতবাদীেদর িবrেd, েবদাn দশর্েনর িবrেd utাপন করা হয়। সব আপিt gেলা তুেল আচাযর্ িনেজi 
আবার ei আপিtর িবrেd জবাব িদেয় িবেরাধীেদর সমs বkবয্েক খNন কেরেছন। ei রকম আেলাচনা হেত হেত আচাযর্ 
eকজেনর মুখ িদেয় বলাে ন – যাi বলনু, ei েবদাn aতয্n জিটল, িকছুi েবাঝা যায় না, আর েবদাnমািগর্েদর মাথাটাo পির ার 
নয়, ei কারেণ সাংখয্বাদীরা, ৈবশািষকরা, েবৗdরা, ৈজনরা সবাi িহndধমর্েক পিরতয্াগ কের চেল েগেছ। কারণ েবদাnবাদীেদর 
কােছo েবদাnদশর্ন পির ার নয়। eটা শ রাচাযর্ িনেজ িলখেছন, আজ েথেক েচৗdশ বছর আেগ শ রাচাযর্ িনেজi বলেছন 
িহndধেমর্র তtt eত জিটল o কিঠন েয িহndধেমর্র তttেক সিঠক ভােব েবাঝা o ধারণা করা কত কিঠন। 
 
 eত কিঠন েকন হেয় যায়? যিদo ei বয্াপারটােক েবাঝার জn eর আেগ আমােদর aেনক আেলাচনা হেয়েছ, তথািপ 
িজিনষটােক আেরকটু পির ার কের েবাঝার জn সংেkেপ আেলাচনা কের েনoয়ার pেয়াজন আেছ। যিদo aেনেক মেন কেরন 
িহndধেমর্র aেনক িকছুi কাlিনক আর আজgিব িকnt eটা সmূণর্ eকটা aমলূক ধারণা, িহndধমর্ সিতয্কােরর pখর বাsববাদী 
দশর্েনর uপর pিতি ত। িহndধেমর্র বাsববাদীতা েকাথা েথেক শুr করা হে ? আিম eখােন গীতার kাশ িনি , আমার সামেন 
eকটা েটিবল আেছ, েটিবেলর uপর মাiেkােফান আেছ আর আমার সামেন ে াতারা বেস আেছন। আিম পির ার বুঝেত পারিছ 
আিম হলাম eক সজীব pাণী আর আমার সামেন ei মাiেkােফানটা eকটা জড় বst, ei েবাতলটাo eকটা জড় বst আর আিম 
আর যাঁরা আমার সামেন ে াতা রেয়েছন সবাi েচতন পদাথর্, আমােদর সকেলর ৈচতn আেছ। আমরা েচতন আর েবাতলটা জড় 
ei িজিনষটােক আমরা িকভােব বয্াখয্া করেত পাের? জীব িবjােনর তtt িদেয় যিদ বয্াখয্া করা হয় তখন বােয়ালিজ aেনকgেলা 
ৈবিশ য্েক িনেয় আসেব। িকnt েবদাn aত িকছুেত যােবi না। েবদাn s  কের বলেব – েতামার িক ei েবাধ আেছ েয তুিম আছ, 
আিম বলব hাঁ েবাধ আেছ েয আিম আিছ। িকnt ei মাiেkােফান িকছুi বলেব না। eখন ei মাiেkােফানেক সিরেয় িদেয় যিদ 
িজেjস করা হয় েয, আপিন আেছন আর আপনার সামেন ei জগৎ আেছ, e dেটা িজিনষেক মানেছন েতা? aব i মানিছ। eখন 
আিম আিছ আর আমার সামেন eমন িকছু িজিনষ আেছ েয েকান utর িদেত পারেছনা, িনেজেক aিভবয্k করেত পারেছনা আর 
ei পুেরা জগতটা আেছ। যারা েভৗিতকবাদী, যারা িবjানী তারা ei aবsােত বলেব আিম আিছ মাiেkােফান আেছ eটােতা 
পির ার। েয বলেব eটা আমার মেন কlনা, েয বলেব eটা sp, তােদর কথােত আমােদর েকান কাজ েনi। েবদাno বলেব তিুম 
আছ আর মাiেkােফান আেছ eেত েকান সেnহ েনi। eরপর যাঁরা সাধনা কেরেছন, িতিন িযশুi হন আর ীরামকৃ i হন, তাঁরা 
েদখেছন ঈ র ছাড়া আর িকছু েনi, aথচ আমরা ঈ রেক েদখেত পাি  না, আর ei মাiেkােফানটাo েয ঈ র eটােক মানা দূের 
থাkক কlনাo করেত পারব না। eখন ei dেটা দৃি েকােণর েমল বnন করান যােব িকভােব? ীরামকৃ  যখন সাধনা শুr 
কেরেছন তখন িতিন েদখেছন িতিন আলাদা আর ei মাiেkােফান আলাদা, িতিনi আবার যখন jােনর চরম aবsায় চেল েগেলন 
তখন িতিন েদখেছন ঈ র ছাড়া িকছুi েনi। তাহেল ei মাiেkােফান হে  ঈ েররi eকটা rপ। ei dেটােক েমলান যােব 
িকভােব? ei িজিনষটােকi ীরামকৃ  eiভােব েদেখেছন, িযশু an ভােব েদেখেছন, মহmদ আেরক ভােব েদেখেছন, বুdo an 
ভােব েদেখেছন। িকnt eকটা িজিনষ সবাi েদেখেছন েসটা হল, তাঁরা িনেজেক েদখেছন আবার জগতেকo েদখেছন, eেত কাrর 
েকান সেnহ েনi। িকnt যখন ধয্ােনর গভীের যাে ন, pাথর্নার গভীের যখন pেবশ করেছন, িচnার eকটা সীমােক যখন aিতkম 
কের যাে ন তখন েদখেছন ৈচতn সtাi হে  আসল সtা। ei শরীর, মাiেkােফান েসi ৈচতn সtার কােছ aিত সাধারণ 
নগণয্ িজিনষ।  
 
 িক রকম সাধারণ িজিনষ? eক রাজরানী তার ৈশশব aবsায় পুতুল িনেয় েখলত। েসi ৈশশব aবsা েথেক েস eখন 
রাজরানী হেয় েগেছ, িবরাট সাmাজয্েক চালােত হে । েয রাজরানী হoয়ার পর েয সাmাজয্ চালাে  আর েছাটেবলায় েয পুতুল িনেয় 
েখলা করত েসi পুতুল আর সাmােজয্র মেধয্ eখন িবরাট বয্বধান হেয় েগেছ। িযশু, ীরামকৃ , মহmদ, বুd eনারাo jােনর 
aবsায় eেস জগতেক েদেখন েছাT েখলনার মত আর পারমািথর্ক সtােকi আসল েদেখন। ei dেটার মেধয্ eকটা েযাগ েকাথাo 
আেছ, eটাo মন আর েসi aবsায় যা েদেখিছল েসটাo মন, ei dেটােক েমলান যােব িকভােব? সমs ধমর্ীয় দশর্েনর সামেন eটাi 
হে  গভীর সমsা। সাধনার আেগ আিম জগতেক েয রকমিট েদখিছলাম িসিdর পর েসi জগতেক an রকম েদখিছ। তাহেল 
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েকানটা সতয্? dেটাi সতয্। কারণ আিম ei জগতেকo সতয্ েদখিছ আর ীরামকৃ o ঐটােক সতয্ েদখেছন। তাহেল হয় ঐটা 
েথেক eটা eেসেছ আর তা না হেল eটা েথেক ঐটা eেসেছ। ীরামকৃ  আবার ei জগতেক েদখেছন পুতুেলর মত। তাহেল 
রাজরানীর েয সাmাজয্, েসi সাmাজয্ েথেক পুতুল eেসেছ, পুতুল েথেক সাmাজয্ হয়িন। সাmাজয্ েথেক পুতুলটা িকভােব হল ei 
সমsাটা েথেক যাে । সমsা েকাথায়?  
 

ৈচতn, তা যাi হেয় থাkক না েকন, আমােদর পেk ৈচতn িক েবাঝা সmবi নয়, ei ৈচতn েথেক জড় পদাথর্ 
eেসেছ। eটা িকভােব eেসেছ? িdতীয় হে , জড় o ৈচতেnর সmকর্টা েকাথায় আর িকভােব সmকর্ হে  dেটার মেধয্? েয েকান 
ধেমর্র কােছ eটা হে  সব েথেক বড় সমsা। ei সমsার সমাধান িবিভn ভােব করা হয়। েবিশর ভাগ েkেt বলা হয়, েতামােক 
ei িনেয় েবিশ মাথা ঘামােত হেব না, িনেজর েয ধমর্ পালন করার sেযাগ েপেয়ছ েসটােক িঠক ভােব পালন কের যাo আর 
ঠাkেরর নাম কের যাo, বািকটা সময় হেল িনেজi তুিম বঝুেত পারেব। যারা ৈdতবাদী, েযমন ী ান, iসলাম, আমােদর ৈব ব 
সmpদায় eরা বলেব তাঁর i া, ভগবান i া করেলন জগৎ সৃি  হেয় েগল।  
 
 গীতােত ei সমsােক aেনক গভীের িনেয় িগেয় আেলাচনা করেছ। ৈচতn সtা েযটা আেছ েসটােতা আেছi, আর জড় 
পদাথর্ েযটা আেছ তারo সtা আেছ। ei ৈচতn সtা আর জেড়র সtা ei dেটার েযাগসূtটা েকাথায়, আর িকভােব eকিট aপের 
পিরণত হে , ei p gেলােক িবিভn িদক েথেক utাপন কের গীতা সমাধান িদে । িহnd ধেমর্ ঋিষেদর পরmরা sদূর pাচীন 
কাল েথেক িবশাল ভােব িবsার কের আেছ। aেযাধয্ার বয্াপাের িকছু িদন আেগ েয রায় েবিরেয়েছ, েসখােন আেকর্ালিজকয্াল সােভর্র 
িরেপাটর্ িযিন িদেয়েছন, িতিন িলখেছন aেযাধয্ােত eমন িকছু িকছু িজিনষ পাoয়া েগেছ েযgেলা িতনেশা ী পূেবর্র। মােন আজ 
েথেক েতiশ’শ বছেরর পুরেনা, েতiশ’শ বছেরর পুরেনা মিnর ঐখােন িছল। egেলা আমােদর আেলাচয্ িবষয় নয়, আমােদর 
বkবয্ হে  ভারেতর ei পরmরাটা aিত pাচীন। আর যিদ িঠক িঠক িবচার করা হয় তাহেল আমােদর ei েদেশর মািটেত লk 
লk সতয্d া ঋিষরা জn িনেয়িছেলন। eনারা pেতয্েক িনেজেদর মত ৈচতn সtা েদেখেছন, জড় সtােক সমান ভােব েদেখেছন। 
আমােদর কােছ eটা মাiেkােফান, আমার যিদ আেধা ঘুম আেধা জাগরণo হয় তখনo eটােক মাiেkােফানi মেন হেব বাঘ 
কখনi ভাবেবা না, sেp হয়ত ভাবেত পাির। ঋিষরাo eটােক মাiেkােফানi েদখেবন িকnt তাঁেদর কােছ ei মাiেkােফােনর 
eকটা পারমািথর্ক সtা আেছ। েসi েয পারমািথর্ক সtা, মােন পরম, eকমাt, সনাতন, aনn, েসটা হে  ৈচতn। তাঁরা েদখেছন 
ei ৈচতni আেছ, ৈচতেnর বাiের িকছু েনi। েযমন ী ান ধেমর্ বলা হয় I n t he begi nni ng t here was word and t he     ,   
word was wi t h God and word was God        eখােন ী ানরা েযটা বলেছ আমরা eটােকi om  বা নাদbh বিল। pথেম িক 
িছল? নাদbh বা o ঁ, oরা o ঁ বেলনা, o ঁ আমরা বিল। pথেম শb িছল। শb েকাথায় িছল? ভগবােনর সে  িছল। শb িক িছল? 
শbi ভগবান িছল। আমরাo তাi বিল, o ঁ হল ভগবােনর সব েথেক বড় aিভবয্িk। o ঁ আর ভগবান aেভদ। o ঁi ভগবান। িহnd 
আর ী ান ধমর্েতা eকi কথা বলেছ। তার মােন pথেম ভগবানi িছেলন। ভগবানেতা আর হাত-পাoয়ালা নন, ৈচতn। 
মসুলমানরাo বেল আlা ছাড়া িকছু েনi। েবৗdরাo তাi বলেছ, হয় শnূ বেল তা নয়েতা িবjান বলেব িকnt ei েয জগত যা 
েদখিছ eটা িকnt সনাতন নয়। িযিন েয ধেমর্রi েহান না েকন eটােক সবাi মানেছন। িকnt ভগবান আর ei মাiেkােফােনর িমলটা 
িকভােব হয়? ভগবােনর eকটা rপ হল ei মাiেkােফান, eটা িকভােব হে ?  
 
 আিম আিছ আর ei জগৎ আেছ, আিম বুঝেত পারিছ আিম আিছ আর জগৎo আেছ েসটাo বুঝেত পারিছ, িকnt 
ীরামকৃ , িযশু ী  বা বুd eনারা েদখেছন eকমাt ৈচতn সtাi আেছন। আিম আর ei েবাতেলর মেধয্ আিম আমার জীবনী 

শিk িদেয় পাথর্কয্ করিছ, আমার জীবন আেছ েবাতেলর জীবন েনi। আমার েদহ েথেক pাণ েবিরেয় েগেল েবাতেলর সােথ আমার 
ei েদেহর েকান পাথর্কয্ থাকেব না, dেটাi তখন জড় পদাথর্। সাধারণ েলাক eকিট জীবেক েদেখ বলেছ eটা ৈচতn, ei ৈচতn 
আেছ বেলi মাnষ মাnষ rেপ গণয্ হে । িকnt যাঁরা আধয্ািtক পুrষ তাঁরা বলেছন ei জীব o জগৎেক িনেয় যা িকছু আেছ 
সবটাi ৈচতn। eখন ei েয সবর্বয্পী ৈচতn আর জীেবর মেধয্ েয ৈচতnেক সাধারণ মাnষ েদখেছ ei dেটার েযাগ েকাথায়? 
eiটাi হল আধয্ািtক দশর্েনর কােছ সব েথেক বৃহtম সমsা। আিম জীিবত eটা বুঝেত পারিছ, িকnt eকটা জীবn েদহ আর 
মতৃেদেহর মেধয্ তফাৎটা েকাথায়?  
 
 েযটা সাধারণ ভােব ধারণা করা হয়, িবেশষত সাধারণ মাnষ মেন কের আর আধয্ািtক পুrষরাo বেলন েয ei েদেহর 
মেধয্ eমন িকছু eকটা বst আেছ যােক আমরা বলিছ জীবাtা, ী ানরা বলেছ soul  েসাল, মুসলমানরা বলেছ rক্ , েবৗd, ৈজন, 
িশখ eরাo বলেছ আtা। তেব আমােদর আtা আর ী ানেদর েসাল ei dেটার মেধয্ তফাৎ আেছ। সমািধর গভীেরর বা ভিkর 
পরাকা ায় েয সবর্বয্াপী শুধু শুd ৈচতnেক েদখেছ, আর আমরা েয শুধু জীবাtাrেপ ৈচতnেক েদখিছ ei dেটার েযাগসূtেক বার 
করাi হে  দাশর্িনকেদর কােছ eক িবরাট সমsা। িতনেট িজিনষেক িনেয়i সমsা, eকটা মরা মাnষ, জীিবত মাnষ আর জীবn 
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মাnেষর মেধয্ সমািধবান পুrষ। িযিন সমািধবান পুrষ, সমািধেত িযিন uপলিb কেরেছন, িতিনo িতনেট িজিনষ েদখেছন, eকটা 
েদখেছ মরা মাnষ, eকটা েদখেছ জীবn মাnষ আর িনেজর সমািধর aবsা। মরা মাnষ আর জীবn মাnেষর িকেসর তফাৎ? জীবn 
মাnষ আর সমািধেত িযিন jান লাভ কেরেছন তার মেধয্ িক তফাৎ? আর ei িতনেটর আবার িক সmকর্? পুেরা আধয্ািtকতায় 
eটাi সমsা, eর বাiের আধয্ািtকতার আর িকছু েনi। সমg ধমর্ জগেত যত দশর্ন আেছ eকমাt ei িতনেট িজিনষেকi 
আেলাচনা করেছ। ei িতনেটেক আেলাচনা করেত িগেয় আেরা পাঁচটা p  েবিরেয় আেস। ei িতনেট িক িক বলেছন – জীব িক, 
জড় আর জীবেক িনেয় েয সমg জগৎ েদখিছ েসটা িক, আর ঈ র িক? েয ধেমর্i আমরা যাi না েকন সমs ধমর্ীয় দশর্ন ei 
িতনেট িজিনষেকi বয্াখয্া কের।   
 
 গীতার tেয়াদশ aধয্ায় eকটা িবেশষ দৃি েকাণ েথেক জীব, জগৎ আর ঈ র ei িতনেট িজিনষেক বয্াখয্া করেছ। ei 
িতনেটেক েজেন িনেল আমার িক লাভ হেব? আমরা জগেতর srপেক যিদ েজেন িনেত পাির তাহেল েয জগৎ আমােদর aেkাপােশর 
মত আেsপৃে  েবঁেধ েরেখেছ েস বnন েথেক ছাড়া েপেয় যাব। eখন যিদ জানেত পাির ei েলাকিট জলাত  েরােগ আkাn, যােক 
তােক েস কামড়ােত আসেছ, আর যােকi কামড়াে  তারi জলাত  েরাগ হেয় যােব, তখন আিম েসi েলাকিট েথেক পালােত 
চাiব। আবার যিদ শুিন ei েলাকিট লটািরেত eক েকািট টাকা েপেয়েছ আর সবাiেক দশ হাজার টাকা কের িবেলাে , তখন 
আমরা সবাi ঐ েলাকিটর সামেন লাiন লািগেয় েদব। যখন আিম pকৃিতর srপ েজেন েগলাম, pকৃিত িক kিত করেত পাের বুেঝ 
েগিছ আর ঈ েরর srপo েজেন েগলাম, ঈ র আমার িক ভােলা করেত পােরন েজেন েগেল আিম েসi মত আমার jান বুিdেক 
কােজ লাগাব।  
 
 আমােদর জানা আেছ গীতার uেd  িক, গীতা আমােদর িক বলেত চাiেছ। সমs হে  aজুর্ন যুd করেত চাiেছ না, 
কারণ aজুর্েনর েমাহ eেস েগেছ। েমাহ eেস যাoয়া মােন তার বুিd o িচnা ভাবনা েমাহ েমেঘ আ n হেয় েগেছ, ফেল aজুর্েনর 
মেধয্ েশােকর জn হেয়েছ। আচাযর্ শ র বলেছন গীতার uেd  হে  ei েশাক আর েমাহেক নাশ করা। েশাক হে  েযটা িছল 
েসটা চেল েগেছ, আর েমাহ মােন eকটা িজিনষ েপেত চাiিছ িকnt পাি  না। মাnষ কখন কাnাকািট কের? েযটা চাiেছ িকnt পাে  
না, তখন কাঁদেব, েযটা িছল েসটা চেল েগেছ তার জno কাঁদেছ। েমেয় যখন িবেয়র পর বােপর বািড় েথেক শুর বািড়েত যায় 
তখন খুব কাঁেদ, কারণ eতিদন ধের যােদর aবলmন কের েবঁেচ িছলাম তােদর হারালাম। eখন জগেতর srপটােক জানা হেয় যােব 
তখন সােথ সােথ েশাক আর েমােহর sভাবটাo জানা হেয় যােব। তখন ei েশাক েমাহ আমােক িকছু করেত পারেব না। আর যখন 
ঈ েরর srপেক েজেন েগলাম, ঈ েরর সে  eক হেয় েগেল শুধু ei জেnর জni েশাক o েমাহ েথেক ছাড়া েপেয় যাব না, 
েশাক o েমােহর েয uৎস পুনজর্n, েসটাi নাশ হেয় যােব। েসiজn ei jানেক বলা হয় পরামাথর্ িসিd, মাnেষর pকৃত ম ল 
েযটা হবার, েসটা হেয় যােব। tেয়াদশ aধয্ােয় ei িজিনষgেলােক বয্াখয্া করা হে । আবার চতুদর্শ aধয্ােয়o ei eকi িজিনেষর 
আেলাচনা হেব, িকnt tেয়াদশ aধয্ােয় eকভােব বয্াখয্া করা হেব চতদুর্শ aধয্ােয় an ভােব করা হেব। িবিভn aধয্ােয় ei eকi 
িজিনেষর আেলাচনা করা হে  িকnt িভn িভn ভােব করা হে ।  
 
 জীব, জগৎ আর ঈ রেক বয্াখয্া কের eকবার যখন সব িকছু পির ার কের েদেব তারপর বলা হেব িকভােব আমরা ei 
জগৎ েথেক েবেরােত পারব আর িকভােব আমরা ঈ র পযর্n েপৗঁছােত পারব। tেয়াদশ aধয্ােয়র মলূ বkবয্ eিটেক িনেয়i।  
   
 সpম aধয্ােয় ভগবান বেলিছেলন আমার dেটা pকৃিত, pকৃিত মােন sভাব। ei dেটা pকৃিতর নাম িদে ন পরা pকৃিত 
আর aপরা pকৃিত, aপরা মােন হে  িনm, পরা মােন u । ভগবােনর পরা pকৃিত হল ৈচতn আর aপরা pকৃিত হে  জড়। 
aপরা pকৃিতo ভগবানােরi, ei aপরা pকৃিত চিbশিট তেttর সমি , েযটা eর আেগo আমরা aেনকবার আেলাচনা কেরিছলাম, 
egেলা হল pকৃিত, pকৃিত েথেক মহৎ, aহ ার, প  তnাtা, েসখান েথেক সূkভূত o sূলভূত eiভােব চিbশিট তেttর জn হয়।  
 
 eখন যিদ বলা হয় মাiেkােফােনর isােতর ei দNিট িক? isােতর ei দNিট eকিট sূল পদাথর্। eেক িবjান eক 
ভােব বয্াখয্া করেব আর আমােদর আধয্ািtক দৃি েত আেরক ভােব বয্াখয্া করা হয়। িবjান বলেব eটা কতকgেলা an-পরমাণুর 
সমি , িকnt ei an-পরমাণরু aবsা েথেক আমােদর আধয্ািtক দৃি েত eর বয্াখয্া করা শুr হয়না। িবjান বলেব ei an-
পরমাণুর েপছেন আেছ iেলkTন েpাটন, ei iেলkTন েpাটেনর েপছেন আেছ েকায়াকর্। েকায়াকর্ যখন eেলা তখন আধয্ািtক পুrষ 
বলেবন – eবার েতামরা আমােদর কাছাকািছ eেসছ, মােন তnাtার কাছাকািছ eেসছ। আধয্ািtকতায় তnাtাটা কার? বলেবন 
সমি  মেনর। মনটা িক? মনo খুব সkূ তnাtা িদেয় ৈতরী। েসgেলা িক? pকৃিত। pকৃিত িক? pকৃিত িক eটা িঠক েবাঝান যােব 
না। pকৃিত পদাথর্ হেত পাের আবার শুd gণ িবিশ  হেত পাের। েযমন eকটা লাল েগালােপর dেটা িজিনষ আেছ, eকটা হে  
েগালাপ আর eকিট হে  লাল রঙ, redness, redness আেছ বেল আমরা বলিছ লাল েগালাপ। pকৃিতেক যিদ eকটা লাল 
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েগালাপ বেল কlনা কের হয় তাহেল pকৃিত হে  ei redness। আবার pকৃিতেক aিত সূk পদাথর্ বা পািটর্েকলস rেপo বয্াখয্া 
করা হয়, িকnt পদাথর্ eত সূk েয তােক আর পদাথর্ বলা যায় না। েযমন েফাটন, েফাটনেক আমরা িক বলব, aেনেক বেল েফাটন 
হল eণািজর্ পয্ােকজ েকu বেল পািটর্েকল, কারণ েফাটন dেটারi ধমর্ িনেয় চেল। iদািনং কােল িবjান aেনক unত হেয়েছ বেল 
আমােদর মিুন ঋিষেদর কথাgেলা eখন খুব ভােলাভােব বুঝেত পারিছ। িহndধমর্ যিদ বুঝেত হয়, আমােদর মিুন ঋিষেদর েবদবাকয্ 
gেলােক যিদ ধরেত হয় তাহেল pথেম িফিজkটা িবেশষ কের ফাNােমন্টাল পািটর্েকলসটা ভােলা কের পড়েত হেব। আেলা d ভােব 
কাজ কের, কখন আেলােক মেন হেব শুধুi eণািজর্, আেলার আবার eমন িকছু pপািটর্ আেছ যার জn আেলােক শুd পদাথর্ বেলi 
মেন হেব। েফাটনo পদােথর্র মত আচরণ কের আবার eণািজর্র মতo আচরণ কের। aথচ েফাটেনর েকান oজন েনi, পদােথর্র 
aেনক ধেমর্র মেধয্ pধান eকটা ধমর্ েয তার oজন হেব। aথচ আেলার েকান oজন েনi। আiনsাiন যখন ei কথা বলেলন 
তখন েলােকরা বলল eর মাথাটা খারাপ। িকnt পরীkমূলক গেবষণার পর েদখা েগল আiনsাiন যা বলেছন েসটাi সতয্। েফাটনটা 
হে  পদাথর্, িকnt তার oজন েনi, aথচ পদােথর্র pথম ধমর্i হল eর oজন থাকেত হেব। pকৃিত িঠক তাi, pকৃিত হে  জড় 
পদাথর্ aথচ তার েকান oজন েনi। pকৃিত আবার gণ িবিশ  িকnt তার েকান বst েনi, আবার an িদক িদেয় েদখেল েবাঝা যায় 
pকৃিতর মেধয্ বst আেছ। িক রকম বst আেছ? বstgেলা eতi সূk েথেক সূkতম েয েফাটেনর মত বলা যােব না েয eর েকান 
িকছু বst আেছ। পুrষ, pকৃিত, মহৎ, aহ ার, তnাtা ei কারেণ eেতা কিঠন বেল মেন হয়। আমােদর ঋিষরা িক কের েয ei 
িজিনষgেলােক ধরেত েপেরিছেলন ভগবানi জােনন। eখন েথেক eকশ বছর আেগo ei িজিনষgেলােক েবাঝা আমােদর পেk 
aসmব িছল। eখন আমরা টকুটাক eকটু িবjােনর িকছু িজিনষ পড়িছ বেল বুঝেত পারিছ egেলা সmব। িকnt আেগকার িদেন 
িবেদশীরা পুrষ, pকৃিত, মহৎ, ei চিbশ তttেক aধয্য়ণ কের egেলােক িবচার করেত িগেয় েকান kল িকনারা না েপয় েশেষ 
aসmব বেল uিড়েয় িদেয়িছল। িকnt eখন িবjােনর aেনক নতুন নতুন তtt আিব ােরর পর িকছুটা েবাঝা যাে  েয, egেলা সmব 
হেলo হেত পাের।  
 
 ei েয পরা pকৃিত আর aপরা pকৃিতেত েয সমি  ৈচতেnর aিভবয্িk হে , eরi খুব েছাT eকটা aংশ pকৃিত হেয় 
পােl যায়। pকৃিতেত পােl িগেয় eiটাi হেয় যায় আমােদর ei িবশাল জগৎ। ei aনn ৈচতেnর eকটা েছাT aংশ pকৃিতেত 
rপাnিরত হেয় ei িবশাল জগৎ আকার ধারণ করল। িকnt আমােদর শােst ঈ েরর বা ৈচতেnর েয বণর্না করা হেয়েছ, েসখােন 
বাের বাের বলা হেয়েছ েয ৈচতn বা ঈ েরর েকান ভgাংশ হেত পােরনা। কারণ েয িজিনষরi aংশ হেব েসটাi িবকার ধমর্ী, 
েদাষযুk। ঈ র হে ন aিবকারী o েদাষহীন। তাহেল ei েয pকৃিতটা eেলা eটা েকাথা েথেক eল? ৈdতবাদীরা, িবেশষ কের 
ৈব বরা বলেব eটা ঈ েরর i া, িতিন iে  করেল িক না করেত পােরন। sামীজী বারবার বলেছ – The moment you say    
God’s will, you need to say that you do not have the answer, যখনi বলিছ ভগবােনর i া তখন eটাo িকnt 
বলা হেয় যাে  েয আমার জানা েনi। তাহেল েতা িজিনষটা rat i onal  হল না। আমরা eখােন িজিনষটা যত সহজ ভােবi বিল না 
েকন, মা াচাযর্ বা ৈব বেদর eত সহজ যুিk িদেয় কাবু করা যােব না। oনারা েয যুিkgেলা িনেয় হািজর হেবন তােত 
aৈdতবাদীরাo oেদর সামেন দাঁড়ােতi পারেব না। িকnt যাঁরা শ রাচােযর্র মতাবলmী তাঁরা আবার eঁেদরেক ধতর্েবয্র মেধয্i 
আনেবন না।  
 
 আমরা শ রাচােযর্র মতেক িনেয় িবে ষণ করিছ। শ রাচাযর্o বলেছন েয ei েয জগতেক েদখিছ eেক কখনi না কের 
েদoয়া যােব না। আর ei জগেতর েয eকটা সtা আেছ eেকo না করা যােব না। তাহেল aিবকারী ঈ র েথেক ei িবকারী জগৎ 
িকভােব আসেছ? আিম eখােন মাiেkােফান েদখিছ, েবাতল েদখিছ, eত েলাক আমার সামেন রেয়েছ, আিম েতা কখনi বলেত 
পাির না েয egেলা িকছুi েনi, egেলা সব িমথয্া। তাহেল েয আিমেত ভর কের ei সব িকছুেক িমথয্া বলিছ েসi আিমটাo েতা 
িমথয্া হেয় যােব। আর আিম যিদ সতয্ হi তাহেল egেলা সবi সতয্। ei সতয্েক asীকার করা যাে  না, ভগবানেকo না করা 
যাে  না, আবার ভগবানেক টুকেরাo করা যায় না। তাহেল egেলা আসেছ েকােtেক? সমs দশর্েনর কােছ আেরক নতনু eক িবরাট 
সমsা দাঁিড়েয় েগল। েসiজn তখন েবদােnর দৃি েত বলা হয় eটাi হে  মায়া।   
 
 মায়ােত eকটা িজিনেষর সtা eেস যাে  িকnt েসi িজিনেষর সtার পিরবতর্ন eেস যায়। িক রকম সtার পিরবতর্ন হেয় 
যায়? eকটা aিভধান কত েমাটা eকটা বi, িকnt পুেরা ei েমাটা বiিটেত িক আেছ েদখেত েগেল েদখা যােব শুধু ছািbশটা akর 
আেছ। আমরা কত রকেমর গান, বাজনা শুনিছ, কত রকেমর রাগ-রািগণী, িকnt সব গান, বাজনা সাতটা sের সা ের গা মা পা ধা 
িনর মেধয্i আবd। িবে  কত রেঙর েখলা, িকnt জগেত মাt িতনিট মূল রঙ, লাল, হলুদ আর নীল। ei িতনেট মূল রঙ েথেক 
জগেত কত রকেমর রেঙর েখলা হেয়i চেলেছ। িক কের egেলা হে ? তখন শ রাচাযর্ বলেবন, eiটাi মায়া। িকেসর মায়া? 
আসল রঙ কয়িট? িতনেট। ei িতনেট েথেক সাতটা রঙ েবিরেয় eেলা আর ei সাতটা রঙ েথেক সারা িব  bhােNর রঙ েবিরেয় 
eল। আর ei সমg িব bhােNর যা িকছু েদখিছ সব িকছুেক মাt ১১০িট মূল েমৗিলক বst েথেকi eেসেছ, ei ১১০িট বstর 
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বাiের িকছু েনi। ei ১১০িট েয পদাথর্ িদেয় েয ei িব bhাN সৃি  হেয়েছ, eটাi মায়া। েযমন dধ দi হেয় যাে , eটাi মায়া। 
সtাটা হল dধ, িকnt পিরবতর্ন হেয় দi বা ছানা হেয় যাে , িঠক ei রকম ১১০ খানা বst পিরবতর্ন হেয় পুেরা িব bhাN হেয় 
যাে । ei ১১০িট বst বstত iেলেkTান pেটান ছাড়া আর িকছুi নয়। পের েদখা যাে  iেলেkTান pেটান িমেল pায় েচৗষিT খানা 
পািটর্েকলস হেয় যাে , িকnt েচৗষিT খানা েমৗিলক uপাদান কখনi হেত পােরনা। িবjানীরাi eখন বলেত শুr কেরেছন েয েশেষ 
িগেয় মাt িতনেট েকায়াকর্ থাকেছ। ei িতনেট েকায়ােকর্র যখন d রকম সাজান হয় তখন ছয় রকেমর হয়, ei ছিট েথেকi সব 
িকছু আসেছ। তার মােন যাবতীয় যা িকছু ei জগেত েদখিছ তা শুধু ei কিট েকায়াকর্i আেছ। তার মােন ei কটােক কেয়কিট 
ভােব সািজেয় িদে  তােতi ei জগৎ, eটাi মায়া। ঠাkর কলকাতায় রাজভবেনর সামেন িদেয় যাে ন, hদয়নাথ ঠাkরেক বলেছন 
– মামা, eটা রাজভবন। ঠাkর বলেছন – আিম েদখলাম eকটা মািটর িঢিপ। সিতয্i েতা তাi, মািটর িঢিপ আর রাজভবেনর মেধয্ 
িক আর তফাৎ আেছ। eটাi মায়া। মায়া যখন eেস েগল তখন মািটর িঢিপ েভেঙ রাজভবন হেয় যাে । মায়ােক সিরেয় িদেল 
রাজভবন েভেঙ মািটর িঢিপ হেয় েগল। আবার মািটর িঢিপ আর iেলেkTােনর মেধয্ িক তফাৎ আেছ? তাo মায়া। iেলেkTােনর সােথ 
যখন মায়া েযাগ হেয় যাে  তখন মািটর িঢিপ হেয় যাে ।  
 

তাহেল মায়ািট েক? মূল বstর eমন eকটা পিরবতর্ন হেয় যায়, েয পিরবতর্নটা বstর pকৃত সtােক েঢেক েদয়, সােথ সােথ 
আেরকটা নতুন িজিনষেক সামেন িনেয় আেস। েসiজn eনারা েযটা ভােলা uদাহরণ িনেয় আেস েসটা হে  মরীিচকা। মrভূিমেত 
েযেত হেব না, গরেমর সময় dপরু েবলা গািড় কের হাioেয় িদেয় যাoয়ার সময় মেন হেব রাsায় েযন জল পেড় আেছ, aথচ জল 
েনi। মrভূিমেত েয মরীিচকােত েয জল েদখা যায়, দেূর যিদ েকান শহর থােক তাহেল েসi শহেরর pিতিবm ঐ জেলর মেধয্ eেস 
পেড়, পুেরা শহরটােক পির ার ঐ জেল েদখা যায়। যত ঐ মরীিচকার িদেক eেগােত থাকব ততi দেূর সের েযেত থাকেব। eখােন 
সtাটা হল মrভূিম, মায়া eেস মrভূিমেক েঢেক িদে , মrভূিমেক েঢেক েদoয়ার জn েসখােন জল েদখাে । ei uদাহরণটা 
িদেয় eনারা বলেছন, যা িকছু আেছ সি দানni আেছন, ভগবান ছাড়া আর িকছু েনi। িকnt তাঁরi মায়া eেস মাnষ েদখাে , ei 
মাnেষর েভতের আবার জীবাtােক েদখাে , আবার eটােক মাiেkােফান, েবাতল েদখাে । তাহেল ei মাnষ আর েবাতেলর মেধয্ 
িক েকান তফাৎ আেছ? hাঁ, িন য়i আেছ। ৈচতn সtার তফাৎ eেস যাে । ei েয ৈচতn সtা বা জীবাtা আেছ eেক 
চাবর্াকপিnরা মানেব না, আর িবjানীরাo মােন না। ei di জন বােদ বািক সবাi মানেব। তারা বেল মাnষ মের েগেল ৈচতn 
সtা েবিরেয় যায় egেলা িকছুi নয়, মিs , hদেয়র িkয়া বn হেয় েগেল মাnষ মের যায়। ei ৈচতn সtার সােথ ei জীব o 
জেড়র িক সmকর্? eiখােন eেস pেতয্কিট ধমর্ pেতয্েকর েথেক আলাদা হেয় যায়, কাrর সােথ কাrর িমল হেব না। 
 
 আমরা eখন েয tেয়াদশ aধয্ােয়র আেলাচনা করেত যাি  eখােন বলেব ei িবরাট ৈচতn সtা আর ei জীব o জড় 
ei dেটাi eক, েকান তফাৎ েনi। আমার anযর্ািম িযিন আেছন িতিনi েসi aখN সি দানn, িতিনi েসi পূণর্ ীরামচnd, িতিনi 
েসi ভগবান ীকৃ । আমার েভতের িযিন আেছন িতিনi েসi aখN সি দানn, তাহেল তার েভতের েক আেছন? aখN 
সি দানni তাঁর মেধয্ আেছ। তাহেল aখN সি দানn di িক কের হল? aখN সি দানn dেটা নন, সি দানn সি দানni 
আেছন। আমার শরীর আর তার শরীর আলাদা eটা হে  আমার মেনর কlনা, eটাi মায়া। মায়া aঘটনঘটয়সী, েযটা আেছ 
েসটােক েঢেক িদে , েযটা েনi েসটােক েদিখেয় িদে । আেছন eকমাt ীরামচnd বা ীকৃ , িকnt মায়া eেস েসটােক েঢেক িদেয় 
dেটা শরীরেক েদিখেয় িদে । তাহেল ei dেটা শরীর িক েনi? aব i আেছ। তাহেল িক eটা মেনর ভুল? আদেপi মেনর ভুল 
নয়। েযখােন আমার আিম েবাধ থাকেব েসখােন ei শরীরেবাধo থাকেব। ei আিম েবাধ েথেকi সব কাজ করা হে । শরীরেবাধ 
যতkণ আেছ egেলা ei রকমi েদখােব তাi সবi সতয্, কারণ যা িকছু কাজ করা হে  ei শরীরেবাধ েথেকi করা হেয় থােক। 
িকnt যখন jান হেয় যােব তখন েদখেব aখN সি দানেnর সtা ছাড়া আর িকছু েনi। eiটাi হে  tেয়াদশ aধয্ােয়র মলূ 
বkবয্। iসলাম, ী ান, মা াচােযর্র ৈdতবাদ বলেব আমার আtা তার আtা আলাদা, আর ei সব আtার মািলক হেল ভগবান 
ীকৃ  বা আlা বা িযশু। যারা িবিশ াৈdতবাদী তারা বলেব – েযমন eকটা গাছ, গােছর aেনকgেলা পাতা থাকেব, ঐ eকi গােছর 

আিম eকিট পাতা েস eকিট পাতা, মােন আলাদা িকnt eকi বৃেkর সােথ যুk হেয় আিছ। শ রাচােযর্র aৈdতবাদ বলেব – তুিম 
েয ভাবছ আিম আলদা েস আলাদা কারণ তিুম ajানী। তখন ৈdতবাদীরা শ রাচাযর্েক বলেব – তিুম ajানী, েতামার বাবা 
ajানী, েতামার ঠাkদর্া ajানী। eর বাiেরo শ রাচােযর্র নােম ৈdতবাদীরা aেনক গালাগাল েদয়।  
 
 আসেল ৈdত, িবিশ াৈdত আর aৈdেতর মেধয্ েকান তফাৎ েনi। আিম eখন সব িকছুেক আলাদা আলাদা েদখিছ। যখন 
িব ািবদয্ালেয়র ছাt িহেসেব মেন করব তখন ei kােশর আর anাn kােশর সবার সােথ eক মেন করব। িঠক েসi রকম 
ীরামকৃ i যিদ eকমাt ৈচতn সtা হন, তাহেল ৈচতেnর বয্াখয্া anসাের সবটাi eক। মাnষ িহেসেব মসুলমান, ী ান, িহnd 

o েবৗd সবাi eক, েসi ভােব ৈচতn িহসােব সবাi eক িকnt জীবাtা িহসােব আমরা সবাi আলাদা। eটা আলাদা না eক িনভর্র 
কের ei hদেয়। আিম বা ালী, আিম িবহারী aেনেকi বেল, আবার eটাo বলা যােব েয, আমরা বা ালী নi, িবহারী নয় আমরা 
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সবাi ভারতীয়। তখন pােদিশকতার আলাদা ভাবটা সের িগেয় সব eক হেয় েগল। আবার বলেছ, ei পৃিথবী হল eকটা বৃহৎ 
পিরবার, eখােন আবার জািতগত পথৃক ভাব সের িগেয় eক হেয় েগল। ei eক েবাধ চেল েগেল ভারত পািকsান আলাদা হেয় 
যােব। আমরা িজিনষটােক িকভােব েদখিছ তার uপর িনভর্র কের। সমািধ aবsােতo িঠক eটাi হয়, আিম সাধনা েয ভােব কের 
eেসিছ িসিd aবsােত িঠক েসi রকমিটi হেব। েসiজn dাদশ aধয্ােয় আচাযর্ শ র আtা আর ঈ েরর েভদেক sীকার কেরেছন। 
আবার tেয়াদশ aধয্ােয় eেস বলেছন আtাi ঈ র, ঈ রi আtা। dেটােকi েদখান হেয়েছ, িনভর্র করেছ আিম িকভােব েদখিছ, 
আিম িকভােব েদখেত চাiিছ।  
 
 eর আেগ পরা pকৃিত আর aপরা pকৃিতর কথা বলা হেয়িছল, আর বেলিছেলন েয, যা িকছু আেছ আিমi আিছ, আিমi 
ei পরা o aপরা pকৃিত হেয়িছ। মাnেষর মেধয্ েয ৈচতn সtা রেয়েছ েসটাo আিম, আর মাnেষর েয শরীরটা েদখা যাে  েসটাo 
আিম। আিম আলাদা নi, ei েদহটা aপরা pকৃিত আর ৈচতn সtা পরা pকৃিত। eiবার ei জায়গাটা েথেকi শুr করেছন, 
যােত মাnেষর মেধয্ ৈবরাগয্ আেস, যােত ভগবােনর িদেক মাnেষর মন যায়। েkেতর uপমা িদেয় বলেছন –  
 

ীভগবাnবাচ 
iদং শরীরং েকৗেnয় েktিমতয্িভধীয়েত। eতদ্ েযা েবিt তং pাhঃ েktj iিত তিdদঃ।।১।। 

 ei শরীরটা হে  েkt, আর ei শরীরটােক েয জানেছ েস হেয় েগল েktj। dেটা শb eখােন eেস েগল – েkt o 
েktj। েয িজিনষটা kয় বা kরN  হয় েসi িজিনষটােক বলা হে  েkt। আচাযর্ শ র েkেtর বয্াখায় করেত িগেয় aেনকgেলা 
শেতর্র কথা বলেছন। েয িজিনষটােক সব সময় kত হoয়া েথেক বাঁচােত হয়, েযমন আমরা রাsাঘােট চলার সময় কত সাবধােণ 
চলােফরা কির যােত েকান dঘর্টনা না হেয় আমার শরীরটার িকছু kিত না হেয় যায়। িকnt যতi শরীরটােক বাঁচােনার েচ া কিরনা 
েকন ei শরীেরর kয় হেবi। আিম আেগর আেগর জেn যা ভােলামn কমর্ কেরিছ আর ei জেn যা ভােলামn কমর্ করিছ, সব 
কেমর্র ফল েকাথায় পাoয়া যায়? ei শরীেরi সব কেমর্র ফল পাoয়া যায়। বলা হয় েয, যারা আেগর জেn ভােলা কাজ কেরেছ 
তােদর শরীর েসৗময্ o েদখেত snর হয়। কাuেক েদখা যায় কানা, কাrর পা েখাড়া, েকu েবাবা, আবার কাrর বুিd কম। সবার 
ei রকম হয় না েকন? সব পূবর্ পূবর্ কেমর্র ফেল হে । েমাdা কথা হল আিম ei জেn বা আেগর আেগর জেn যা যা কমর্ কেরিছ 
েসi সমs কেমর্র eকটা ফল থাকেব। eখন ei কমর্ফলটা েকাথায় যােব? কমর্ফেলর anসােরi আমরা eেকক জন eেকক ধরেণর 
শরীর পাি , আর েসi শরীেরর uপর িদেয়i সব কমর্ফল েভাগ হয়।  
 
 েktেjর বয্াখয্া করেত িগেয় আচাযর্ বলেছন পা েথেক মাথা পযর্n যার শরীর েবাধ আেছ েস হে  েktj। েktেjর 
ei সংjািট খুব জিটল। আমােদর মেধয্ p  হেত পাের েয, eকটা kkেরর িক পা েথেক মাথা পযর্n শরীেরর েবাধ আেছ বা eকটা 
মাছ িক তার শরীেরর বয্াপাের সেচতন? শরীের anভূিত আেছ বেলi সােপর েলেজ পা িদেল েফাঁস কের oেঠ। eখােন আচাযর্ 
বলেছন, িবষয়ীকেরািত, যার শরীেরর িবষেয় jান আেছ, েযখান েথেক আিম েবাধ হে , েসi েktj। তার মােন যিদ সাপ, kkর, 
মােছর ei েবাধ থােক তাহেল eরাo িকnt েktj। eমনিক ভাiরাস বয্েkিরয়ােররo যিদ আিম েবাধ থােক তাহেল eরাo েktj। 
আমরা েযভােব েবাধ করিছ েয আমার eকটা শরীর আেছ িকnt ei েবাতেলর েসi েবাধ েনi েয েস eকটা েবাতল, aথর্াৎ িনেজর 
আিম েবাধটা ei েবাতেলর েনi, েসi কারেণ েবাতল েktj নয়। যিদ েktj না হয় তাহেল বুঝেত হেব eর ৈচতn সtা েনi। 
ৈচতn সtােক পির ার ভােব বয্াখয্া করা হে  ei আিম েবাধ, আিম আিছ িদেয়। ঠাkর আবার eটােক আরo eক ধাপ eিগেয় 
িনেয় িগেয় বলেছন, যার মােন hঁশ আেছ েসi মাnষ। মােন hশঁ মােনi I consci ousness , আিম েবাধ। আচাযর্ শ র eটােকi 
বয্াখয্া কের সংjা িনrপণ করেছন – পা েথেক মাথা পযর্n যার েবাধ আেছ।  
 
 ঠাkর eখােন মাnষেক বলেছন েktj বা জীব। জীেবর সংjা হল যার আিম েবাধ আেছ, যার ei শরীর েবাধ আেছ। 
eখন আিম বলেত পাির েয, ei আিম েবাধটা েতা বুিd িদেয় করা হে , eখন aপােরশন করার সময় েরাগীেক যখন ajান 
করবার জn i েকশান পুশ করা হে  তখন েরাগীর আিম শরীর ei েবাধ চেল যাে । ajান করা মােন তার বুিdটােকi 
aেকেজা কের েদoয়া হে , মূলতঃ বুিdর নাভর্ েসNারটােক বn কের েদoয়া হয়। নাভর্ েসNার বn হেয় যাoয়া মােন শরীেরর সব 
anভূিত চেল েগল। শরীেরর anভিূত যিদ নাভর্ েসNারেক aফ্  কের েদoয়ার জn চেল যায় তাহেল নাভর্ েসন্টারi েktj হেয় 
যােব। ei সব কারেণর জni শাst েবাঝা খুব কিঠন। আবার sষুিp aবsায় যখন মাnষ চেল যায় তখনo তার শরীর েবাধ চেল 
যাে । তাহেল যােক েktj বলা হে  েস কখন েktj আবার কখন েস েktj নয়। আসেল বয্াপারটা তা হে  না।  
 

েবদােn ei p gেলা িনেয় বhবার আেলাচনা করা হেয়েছ। বলেছন sষুিp বা যখন iে কশন িদেয় েবhঁশ কের েদoয়া 
হে  তখন আিম েবাধ বা শরীর েবাধ থােক না িঠকi িকnt ঐ aবsা েথেক েবিরেয় আসার পর েস ঐ aবsাটােক েস িবষয়rেপi 
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েদখেত পাের – আিম তখন েবhঁশ িছলাম, বা ঘুম েভে  েগেল বলেত পাের আমার খুব সাuN িsপ হেয়েছ েকান িকছুi েটর পায়িন 
aথবা aপােরশেনর পর বলিছ, aপােরশেনর সময় আমার েকান hঁশ িছল না। eখােন আিম আমার ঐ aবsাটােক িবষয়ীকৃত করিছ। 
ei েবাতলটা িবষয়, আিম েদখিছ আিম হলাম িবষয়ী, আিম subj ect  আর ei েবাতলটা হে  আিম েয েবhঁশ হেয়িছলাম ঐ 
aবsাটা হেয় যাে  obj ect । আবার যখন sষুিpেত চেল যায় তখনেতা eেকবােরi িকছু hঁশ থােক না, িকnt েসi aবsােতo 
sৃিতর ধারাবািহকতাটা ন  না হেয় চলেত থােক, মােন sষুিpর আেগo আিম িছলাম eখনo আিম আিছ। ei আিম েবাধটুk েথেক 
যায়। sাভািবক aবsােত েস েয শুধু শরীরেকi জানেছ তা নয়, eমনিক িনেজর নাভর্ েসন্টারেকo জােন, আর ei নাভর্ েসন্টারেক 
েয জানেছ েসi মনেকo েস জােন, বলেছ আমার মন আজেক ভােলা েনi, আমার বুিd আজেক কাজ করেছ না। eেত eটাi s  
েয মন o বুিdo িবষয়(obj ect )। েযটাi িবষয় েসটাi েkt আর েয েktেক জানেছ েসi হে  েktj। েযটােক জানা যায় েসটাi 
েkt আর েসটােক িযিন জানেছন িতিনi েktj, eটাi হে  pথম ে ােকর মলূ বkবয্। িdতীয় ে ােক বলেছন –  
 

েktj ািপ মাং িবিd সবর্েkেtষ ুভারত। েktেktjেয়াj র্ানং যtj jানং মতং মম।।২।। 

 েতামােক বললাম েkt িক, েkt হে  obj ect i ve knowl edge  আর subj ect i ve knowl edge  হে  শরীেরর 
েভতের িযিন থােকন িযিন ei পুেরা িবষয়েক জানেছন িতিন হে ন েktj। ei dেটাi শুধু নয়, eর সােথ আিম আেরকিট তtt 
েযাগ করিছ – েktj ািপ মাং িবিd, আিমi েসi েktj। আিম েক? মােন, েভতের িযিন জীবাtা আেছন িতিন ীকৃ  আর ei 
শরীেরর বাiের েয িবরাট rেপ আেছন িতিনo ীকৃ , েযটা আেগi িব rপদশর্নেযােগ বেল েদoয়া হেয়েছ। দশম aধয্ােয় ভগবান 
বেল িদেলন – েযখােন যা যা আেছ সব আিম। eটা বলার পর eকাদশ aধয্ােয় িগেয় িতিন তাঁর িবরাট srপেক েদিখেয় িদেলন। 
eরপেরi tেয়াদশ aধয্ােয় eখােন eেস বলেছন – েতামার শরীের িযিন সব িকছুেক জানেত পারেছন েসটা আিমi, আিমi িবরাট 
আবার আিমi sরাট। েয িবরাট rপেক েদেখ eকাদশ aধয্ােয় aজুর্ন ভেয় কাঁপেছ, তাকােত পারেছ না, েসi িবরাট rপী িতিনi 
আবার েতামার শরীেরর েktj, anযর্ামী, আtা rেপ িবরাজ করেছন। আিমi েসi িবরাট যােক তুিম িকছুkণ আেগ েদেখিছেল, 
আবার আিমi ei sরাট। 
 
 tেয়াদশ aধয্ােয়র ei ে াকিট (১৩/২) খুব িবখয্াত eকিট ে াক। ei ে াকিটর uপর শ রাচােযর্র খুব নামকরা ভা  
আেছ, আচাযর্ eর uপর িবরাট লmা ভা  িদেয়েছন। আচাযর্ িনেজi িবেরাধী পk aবলmন কের নানা রকেমর তকর্ যুিkেক দাঁড় 
কিরেয় আবার িতিন িনেজi েসgেলােক খNন করেছন। যিদ জীবাtা আর ীকৃ  aিভn হন তাহেল েতা ৈব ব সmpদােয়র েকান 
aিsti থাকেব না। কারণ ৈব ব সmpদায় দাঁিড়েয় আেছ ei eকিট তেttর uপের, আিম আর ীকৃ  আলাদা। dাদশ aধয্ােয় 
ভগবান বেলিছেলন – েতষামহং সমুd র্তা মৃতযু্সংসারসাগরাৎ, ীকৃ  বলেছন আমার ভkেক আিম ei জn-মতৃুয্ চk েথেক udার 
কির। তাহেল আিম আর ীকৃ  aিভn িক কের হলাম? ei pে র uপর eখনo িবরাট তকর্ eখনo চলেছ। আমােদর িহndধেমর্র 
তৎকালীন যত দশর্ন o মত িছল, তার pধান pধান মূল িবষয়gেলা eiখােন utাপন করা হে । েসgেলােক আচাযর্ eক eক কের 
খNন কেরেছন। শ রাচােযর্র যুিkgিলেক িবেরাধীরা আবার খNন করেছ, েসgেলারo আচাযর্ আবার utর িদে ন। েসiজn ei 
১৩/২ eর ে াকিট aতয্n dেবর্াধয্। pেতয্কিট দশর্েনর uপর aগাধ দখল না থাকেল eর যুিkতকর্েক েবাধগময্ করা যায় না।  
 

পুেরা ভাে  না িগেয় আমরা আচােযর্র ভাে র কেয়কিট মূল িবষেয়র মেধয্ আেলাচনােক সীমাবd রাখিছ। আমােদর শরীের 
েয আtা আেছন েসi আtা যিদ ীরামকৃ i হন বা আlাi হন বা গড হন তাহেল দশর্েনর িদক েথেক িক িক সমsা হেত পাের? 
আচাযর্ যখন বলেলন আমার েভতের েয আtা আেছন, েসi আtা আর ীকৃ  aিভn। ei কথা েশানার পর আচােযর্র িবেরাধীরা 
তেুলাধুেনা করেত শুr করেব eটাi sাভািবক। 
 
 িবেরাধীরা েয যুিk gেলা আচােযর্র বkেবয্র িবrেd িনেয় আেসন তার মেধয্ eকিট হে , আমার জীবাtা আর সবার 
জীবাtা আলাদা। আচাযর্o বলেছন েতামরা িঠকi বলছ, তাহেল গীতার ei ে ােক ভগবান বলেছন ীকৃ i জীবাtা, না eটাo 
িঠক বলেছ, িকnt eকটা জায়গায় তফাৎ আেছ। ei জীবাtা আর তার জীবাtার মেধয্ eকটু তফাৎ আেছ। েকাথায় তফাৎ আেছ? 
বলেছন jান o ajােনর তফাৎ। যতkণ তুিম ajােন আেছ, যতkণ েতামার েদহেবাধ আেছ, েতামার মন আেছ ei েবাধ আেছ 
তখন আিম আলাদা তুিম আলাদা। িকnt সমািধেত যখন েতামার jান হেয় যােব তখন তুিম েদখেব তিুমo যা আিমo তা। 
ী ীলীলাpসে  ei pস টা aেনক বার ঘুের ঘেুর আেলাচনা করা হেয়েছ। আচােযর্র যারা িবেরাধী তারা তখন বলেবন – না না, 

jান ajান িদেয় eত সহেজ বলেল হেব না। আমার েভতের েয জীবাtা আেছ েস যিদ ীকৃ  হন তাহেল আেগর জেno ei 
জীবাtা ীকৃ i িছেলন, যিদ তাi হয় তাহেল আেগর জেn আিম যখন মেরিছলাম তখন ীকৃ  সংসারী হেয় েগেলন। জn-মৃতযু্র 
মাধয্েম জীবাtা েয eকবার uপের আর নীেচ যাতায়াত করেছ তাহেল ভগবানi জnাে ন আর মরেছন। তেব েতা ভগবান সংসারী 
হেয় েগেলন, eর ফেল েতা িবরাট সমsা হেয় যােব। আপিন েয বলেছন ভগবানi আমােদর সবার anযর্ামী, তাহেল পুনজর্n কার 
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হে ? মতৃযু্র পর েদেহর eখােনi িবনাশ হেয় েগল, জীবাtাi জn িনে , আর আপিন বলেছন জীবাtা আর ভগবান eক, তার 
মােন ভগবান জnাে ন আর মরেছন, eেত েতা ভগবান সংসারী হেয় যােবন। িdতীয় আপিt আনেছন েয, ভগবানi যিদ সব িকছু 
হন তাহেল েতা সংসােরর aভাব হেয় যাে , সংসার বেল েতা িকছু থাকেব না। তৃতীয় আপিt আরo grতর, বলেছন েবদােnর 
সমs শাst বেল যাে  তুিমi েসi bh, আিম যিদ সাkাৎ ীরামকৃ  হi, তাহেল মিুkটা কার হেব? িযিন ভগবান তাঁর আবার মুিk 
িক, িযিন ভগবান তাঁর আবার বnনi বা িকেসর। তাi হেল ভগবােনর েকান বnেনর p i আসেব না, আর তার ফেল সবর্ শাst 
িমথয্া হেয় যােব। কারণ শাsti বnন েথেক মিুkর িদেক িনেয় যাoয়ার জn সমs তttেক হািজর করাে । ভগবানi যিদ সব িকছু 
হেয় থােকন তাহেল েতা কাrর বnন বেল িকছু েনi, আমরা েকন তাহেল গীতা, uপিনষদ পড়েত যাব, আমােদর েতা েকান বnনi 
েনi। বnন যখন েনi তাহেল মিুkরo েকান p  আসেব না। আমরা সবাi শাst পড়িছ মিুk িক কের হেব তার জn, িকn সবাi 
যিদ ীকৃ  হন তাহেল মুিkর সাধনা করার েকান দরকারi েনi, শাst aধয্য়েণরo েকান pেয়াজন েনi। eiভােব আচাযর্ শ রেক 
তাঁর িবেরাধীরা আkমণ কেরেছ।  
 
 eরপর আচাযর্ eকটার পর eকটা pে র utর েদেবন। আচাযর্ েযমন েযমন utর েদেবন িবেরাধীরাo েতমন েতমন ভােব 
আবার আkমণ করেব, ছাড়েব না িকছুেতi। শ রাচােযর্র গীতা ভাে  pায় েচাd পাতা ধের ei যুিk তেকর্র লড়াi চেলেছ। 
শ রাচাযর্ েচাdশ ীsােb ei ভা  রচনা কের েগেছন িকnt eখনo তাঁর ভা েক িনেয় িবতকর্ চেল আসেছ, eখনo যুিkর লড়াi 
েশষ হয়িন। আমােদর বুিd aিত সাধারণ sেরর হoয়ােত আমরা শােstর সূk িজিনষ gিলেক ধরেত পািরনা।  শােstর সূk িবষয় 
gেলার uপর বুিdর anশীলন েছাটেবলা েথেকi শুr হoয়া uিচৎ, eকটা বয়েসর পর egেলােক ধারণা করা aসmব।   
 
 আচাযর্ শ র বলেছন – েতামরা েয আপিt gেলা কেরছ eেত েকান েদাষ েনi, আপিt gেলা িঠকi কেরছ। িকnt jান 
আর ajানi সব িকছুেক তফাৎ কের িদে । িযিন jানী পুrষ, সমািধবান পুrষ িতিন েদখেছন, জn-মৃতযু্ বেল িকছু েনi, ধমর্ 
aধমর্ বেল িকছু েনi, পাপo েনi পূণয্o েনi। েসiজn বলেছন ন হnেত হnমােন শরীের। িচিন িদেয় যখন েখলনা বানান হয় 
তখন সব েখলনাgেলার সবটাi িচিন। েয েখলনাটাi মুেখ িদi না েকন, সবটাi িমি  লাগেব, কারণ eেত িচিন ছাড়া আর িকছু 
েনi। কালী মিnের যখন জয় মা কালী বেল বিল েদoয়া হে  তখন ঠাkর সাkাৎ েদখেছন েয, েয পাঠােক বিল েদoয়া হেব 
েসটাo সি দানn, েয খুিটেত বাঁধা হেয়েছ েসটাo সি দানn, খRটাo সি দানn, আর েয বিল িদে  েসo সি দানn। বিলর 
পর পাঠাটা মের যখন আবার জn েনেব েসটাo সি দানni। তাহেল েক েকাথায় যাে ? সি দানn সি দানেni আেছন, েকu 
েকাথাo যাে  না। তাহেল সি দানn িক কের সংসারী হেলন? সংসারী মােন যার আসা-যাoয়া আেছ, নড়াচড়া আেছ, িকnt eখােন 
েতা েকাথাo আসা যাoয়া হে  না, সি দানn ছাড়া েতা িকছুi েনi। তাi েতামরা েয কথাgেলা বলছ egেলা সব ajােনর েথেক 
বলছ। আর ajােন আর jােন ei তফাৎ হে  বেল ei রকম আসা-যাoয়া, নড়াচড়া সব েদখায়। েয ajানী তার দৃি েত 
egেলােক সব সিতয্ বেলi মেন হেব, িকnt jানীর কখন ei রকম হেব না। eখােন েযটা বলা হে  eটা jােনর uপলিbর uপর 
দাঁিড়েয় বলা হে ।  
 
 eখােন পুেরা আেলাচনটা হে  jাতােক িনেয়। jাতা মােন িযিন জানেছন, আিম ei িজিনষটােক জানিছ, ei জানাটা  
ৈচতn িদেয় হে । আমরা যােক মন বেল জানিছ, ei মন হে  eকিট জড় পদাথর্, িঠক ei েবাতেলর মতi। ৈচতেnর আেলা 
যখন ei মেনর uপর pিতফিলত হয় তখন মনটাo েযন আেলািকত হেয় oেঠ। আমরা ajানী, আমরা িনেজেক আমােদর মেনর 
সে  eকাt কের িনেয়িছ। কতর্াপণ, েভাkাপণ egেলা কখন ঈ েরর হেত পােরনা। তাহেল egেলা কার? েয মেনর সােথ, েদেহর 
সােথ িনেজেক জুেড় িদেয় েদহ মেনর সােথ eকাt হেয় আেছ। আিম মন, আিম েদহ েয ভাবেছ তারi কতর্াপণ আর েভাkাপণ। 
তাহেল কতর্াপণ েভাkাপণটা েক? ঠাkর বলেছন কাঁচা আিম। কাঁচা আিমটাi মায়া। eiখােন eনারা eকটা uপমা িনেয় আেসন। খুব 
ঠাNা জল ei gােশ রাখা আেছ, eকটা তp েলাহার টুকেরােক eখন ei gােশর মেধয্ েফেল িদেল gােশর জল গরম হেয় যােব 
আর েলাহার টুকেরাটা ঠাNা হেয় যােব। শুd আtাo েকান িকছুেতi থােকন না, েকান কাজi করেব না, ৈচতেnর eটাi sভাব। 
িকnt যখনi শুd ৈচতn pকৃিতর কােছ চেল আেস তখন pকৃিত নৃতয্ করেত শুr কের েদয়। ৈচতno pকৃিতর নৃতয্ েদেখ হতবাক 
হেয় যায়। হতবাক হেয় ৈচতn তাঁর srপেক ভুেল যায়। ভুেল িগেয় ৈচতn pকৃিতর নৃতয্ েদেখ মেন কের আিমi নাচিছ। কতর্াপণ, 
েভাkাপণ, jাতাপণ egেলা আসেল pকৃিতর। িকnt ৈচতn মেন করেছ েয egেলা সবi আমার। আিম েTেন বেস আিছ েTন চলেছ 
না, পাশ িদেয় eকi িদেক আেরকটা েTন চেল েগেল মেন হেব আমার েTনটা েপছেনর িদেক চলেত শুr কেরেছ। eiটাi মায়া। 
পুrষ o pকৃিতর েkেt িঠক eiটাi হয়। পুrষ মােন আtা িযিন েস চুপ কের বেস আেছ, িকছুi করেছ না, িকnt pকৃিত তার নাচ 
েনেচ যাে । pকৃিতর েসi নাচ েদখেত েদখেত পুrষ আেs আেs মুg হেয় যায়। পুrষ eকi জায়গায় বেস থােক eকটুo নড়াচড়া 
করেছ না eiবার pকৃিত যখন an িদেক চেল যায় পুrষ মেন করেছ েসo oখােন চেল েগেছ, pকৃিত যখন ei িদেক আবার চেল 
আেস পুrষ মেন করেছ েসo eখােন চেল eেসেছ। পুrষ সব সময় শুধু ei রকমi মেন কের যাে ।  
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শাst বেল pকৃিত ei নাচ কখনi বn হেব না, িকnt তুিম বুেঝ নাo তিুম আর pকৃিত শুধু আলাদাi নo, েতামরা dজেনi 
িবপরীত ধমর্ী, pকৃিতর সােথ েতামার েকান সmকর্i েনi। েযমন eকজন রাজপুt আর eক িভখারীর েমেয়, eরা dজেন বলেছ 
আমরা িবেয় করব। সবাi বলেছ েতামরা িবপরীত ধমর্ী, ei িবেয় হেত পােরনা। না, আিম oেক ভােলাবািস, আিম আর o eক। 
eখন রাজপুtেক যতi েবাঝান েহাক েস িকছুেতi বুঝেত চাiেব না। পুrষ o pকৃিত িঠক তাi, eমন ভােলাবাসা পুrষ pকৃিতেক 
িদেয় েদয় েয pকৃিতর সােথ িনেজেক aিভn মেন কের। pকৃিত িক পুrেষর জn েনেচ যাে , pকৃিতর ভাির বেয় েগেছ, েস িনেজর 
আনেn িনেজর মত েনেচ যাে । িকnt পুrষ মেন করেছ েয pকৃিত আমার জni নাচেছ। ei ধরেণর নানান uপমা িদেয় 
আেলাচনা আেগo aেনকবার করা হেয়েছ, িকnt মূল বkবয্ eকটা িদেকi িনেয় যােব, েসটা হল – পুrষ হে  ৈচতn, েসi ৈচতn 
আর সি দানn eক। আমার আপনার েভতের েয ৈচতn িতিনi েসi পূণর্bh সি দানn, eiটাi হল আচাযর্ শ েরর aিভমত। 
 
 েবদাn মত বলেত আমরা eখােন আচাযর্ শ েরর মতেকi মেন করিছ, িকnt েবদাn মেতর মেধয্ রামাnজ o মা াচােযর্র 
মতেকo যুk করা হয়। আচাযর্ শ রo বলেছন, িসdাn যাi েহাক না েকন, িকnt বয্বহার েযটা হে  aথর্াৎ েযটা েচােখর সামেন 
েদখেত পাি , eটােক কখনi asীকার করা যােব না। ei কারেণ েবদােn di ধরেণর সtােক gহণ করা হয় – (১) পারমািথর্ক 
সtা o (২) বয্বহািরক সtা। বয্বহািরক সtা বলেত আিম ei মুhেতর্ যা েদখিছ, আিম আপিন সবাi আলাদা। িকnt পরমাথর্ত তা 
নয়, পারমািথর্ক সtােত েকান েভদ েনi, িতিনi আেছন, িতিন ছাড়া আর িকছু েনi। বয্বহার কােল ei aিভnতটা থােক না, তখন 
eটা পােl যায়। আচাযর্ শ র েযটা বাের বাের বলেছন, েতামার েয বয্বহািরক সtা আেছ েসটা্েক aিতkম কের তুিম পারমািথর্ক 
সtােত uেঠ eস, তাহেল জাগিতক বয্পাের েয dঃখ-যntণা আেছ েসটােত তিুম আর ক  পােব না।    
 
 েতামরা েয p  করছ, সবi যিদ ঈ র হন তাহেল মুিkর আর িক দরকার, শােstরi বা আর িকেসর pেয়াজন, আিমi 
যিদ ীকৃ  বা ীরামকৃ  হi তাহেল সাধনার করার িক দরকার। আচাযর্ বলেছন, েতামােদর ei p  করার aিধকারi েনi, কারণ 
েতামার ajান eখনo দূরীভূত হয়িন, তিুম eখনo বয্বহািরক সtােত আেছ। যত িদন তিুম বয্বহািরক সtােত থাকেব তত িদন 
েতামােক সব িকছু মানেত হেব, শাst মানেত হেব, বnন o মুিkেক মানেত হেব, পূেজা aচর্না মানেত হেব। িকnt তুিম যিদ িজjাসা 
কর আসল সতয্টা িক তখন বলেত হেব aৈdতi আসল সতয্। aৈdত মােন ঈ র ছাড়া আর িকছু েনi, িতিনi eকমাt আেছন। 
তাহেল বয্বহািরক িক কের হেয় যাে ন? বলেছন, eটাi মায়া, মায়ােত বয্বহািরক মেন হয়। ei মায়াটা কার? ভগবানরi মায়া। 
িতিন তাঁরi মায়া িদেয় আসল িজিনষটােক েঢেক িদেয় েসi িজিনষটােক নতুন কের an eকটা িজিনষ েদিখেয় িদে ন। েবদাnীরা 
eটােক বয্াখয্া করেত িগেয় সমুd আর েঢuেয়র uপমা িনেয় আেসন। সমdু eক, সমুেdর uপর েঢu uঠেছ, েঢuেয়র সমুd নয়, 
সমুেdর েঢu। েকানটা বড় েঢu েকানটা েছাট েঢu, সমুd েথেক েঢu uেঠ আবার সমুেdi িমিলেয় যাে । যিদ েঢu rেপ েদিখ 
তখন সব েঢui আলাদা আলাদা, িকnt েঢuেক যখন জলরািশ rেপ েদিখ তখন সবটাi eক। আিম আর আপিন নাম rেপ dজন 
আলাদা, মাnষ rেপ আমরা eক। আচাযর্ eiটাi বলেছন, পরামাথর্ সেতয্র িদক েথেক আমরা সবাi eক, িকnt বয্বহার সtােত di 
eেস যােব। বয্বহার সtাটাi ajান। ajান হে  েযখােন আিম আমার মনটােক শরীর, iিndয়, বুিd iতয্ািদর সে  জুেড় েরেখিছ। 
যখন egেলা েথেক মনটা সের আসেব তখন েদখেত পাব েয, eরা িনেজর মত নাচানািচ কের, eরােতা আমার কথা মত চেল না, 
aকারেণ আিম eেদর সে  eক হেয় েকঁেদ মরিছ।  
 
 েছাট গেlর জনক হে ন ফরাসীর িবখয্াত েলখক েমাঁপাসা। eকিট েছাট গেl েদখাে ন eক aিত সাধারণ মধয্িবt 
sামী-stী। stীর eকবার সখ হল গয়না পড়েব। বড়েলাক eক আtীেয়র পািটর্েত িনমntেন যােব বেল তার eক aবsাপn বnুর stীর 
কাছ েথেক eকটা মুেkার েনকেলস ধার কের িনেয় eেসেছ। খুব দামী আর snর েনকেলস পেড় মিহলা পািটর্েত েগেছ, মুেkার 
েনকেলেস মিহলােক খুব snর েদখাি ল, মিহলাo খুব খুিশ, সবার সােথ নাচ কের খুব আনno েপেয়েছ। বািড়েত িফের 
েনকেলসিটেক যt কের তেুল েরেখ ঘিুমেয়েছ। সকাল েবলা েনকেলসিট বnুর stীর কােছ েফরত িদেত যােব সময় েদেখ েযখােন 
েনকেলসিট েরেখিছল েসখান েথেক েসিট চুির হেয় েগেছ। dজেনi খুব মষুেড় পেড়েছ, stী খুব কাnাকািট শুr কেরেছ। যার কাছ 
েথেক eেনিছল তােক েতা েসটা েফরত িদেত হেব। েকাথা েথেক eত টাকা পােব েয eত দামী eকটা মুেkার েনকেলস িকেন 
েফরত েদেব, eেদর আিথর্ক kমতার বাiের। sামী-stী dজেন িমেল িঠক কের oেদর ঘরবািড় িবkী কের িদল, িবkী যা টাকা হল 
তার সােথ আরo aেনক টাকা ধার কের িঠক ঐ রকম eকটা েনকেলস িকেন বnুর stীেক েফরত িদেয় eেসেছ। তারা eত বড়েলাক 
েয খুেলo েদেখিন িক েফরত িদল – o, েনকেলসটা িনেয় eেসছ, বেল বাkটা আলমারীেত তুেল েরেখেছ।  
 
 eরপর eরা dজন েয ভd সমােজ বাস করত, েসi eলাকার বাসsান েছেড় িদেয় eকটা েনাংরা বিsেত িগেয় থাকেত শুr 
কেরেছ। aত েদনা মাথার uপর। eiভােব আট-দশ বছর তােদর খুব কে র মেধয্ িদন কািটেয় সব েদনা েশাধ করা হেয় েগেছ। 
eরপর eকিদন তারা িঠক করল েসi বড়েলাক বnুর বািড়েত eকবার েদখা কের আিস, aেনকিদন েকান েখাঁজo েনoয়া হয়িন। 
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বnুর বািড়েত যাoয়া পরi তার stী eেদর dজনেক েদেখ বলেছ, আের েতামােদর কত িদন েদিখিন, িক বয্াপার বলেতা, eত বছর 
েতামরা েকাথায় িছেল? তখন েসi ভdেলাক বলছ েয – না, েতমন িকছু নয়, eকটা aঘটন ঘেট িগেয়িছল। কথা বলেত বলেত 
তখন তারা মেন কিরেয় িদল েয – আপনার িন য়i মেন আেছ আমরা eকবার আপনার কাছ েথেক eকটা মেুkার েনকেলস ধার 
কেরিছলাম। ভdমিহলা বলেছন – hাঁ, hাঁ মেন আেছ, তােত িক হেয়েছ? না েসটা চিুর হেয় িগেয়িছল বেল আমরা ঘরবািড় িবkী 
কের যা টাকা হেয়েছ তার oপর আরo aেনক ধারেদনা কের ঐ রকম আেরকটা েনকেলস িকেন আপনােক েফরত িদেত হেয়িছল 
বেল আমরা ei জায়গা েছেড় an eকটা কম দােমর বািড়েত বাস করিছলাম, তাi eত িদন েদখা হয়িন।  
 
 ভdমিহলা তখন eেদর dজনেক িজেjস করেছ – কত টাকা িদেয় ঐ েনকেলসটা িকেনিছেল? ei ধrন pায় হাজার 
পাuN হেব। আের, েতামরা eিক কেরছ, আিম েতামােদর েযটা িদেয়িছলাম েসটােতা iিমেটশন গয়না িছল, oর দাম েতা aিত 
নগণয্। েযটা চিুর হেয়িছল েসটার দাম িছল হয়েতা পাঁচ ডলােরর আর eরা মেন কেরেছ পাঁচ হাজার ডলােরর। আর তারপর eরা 
টাকা ধার কের, বািড় িবkী কের, দশ বছর েচােখর জল েফেল ক  কের েদনা েশাধ কের েগেছ। ei হে  মায়া।  
 
 িকছুi নয়, িকnt েসটােকi আমরা িবরাট িকছু মেন কের েরেখিছ, আর তার েপছেন েযাগান িদেত িগেয় আমার pাণ িদেয় 
িদি , িনেজর শািn, আনn সব িবসজর্ন িদেয় িদি । েয মhুেতর্ আিম েজেন যাi েয eিট aিত নগণয্ তাৎপযর্িবহীন, তখন 
আফেশাষ কের মির ei eকটা সামাn িজিনেষর জn আিম eত িদন ধের েকঁেদ মরিছলাম! েছেল বলেছ ঐ েমেয়র জn pাণ 
িদেয় েদব, যখন pাণ িদেত যাে  তখন েদখেছ েমেয়িট an eকিট েছেলেক মন pাণ িদেয় বেস আেছ, eiটাi মায়া। আেগকার 
িদেন sয়mর সভা হেত, েমেয়র হােত মালা তেুল িদেয় বেল েদoয়া হত, েতামার সামেন eত সব পুrষ রেয়েছ তিুম যােক পছn 
করেব তার গলায় মালা পিড়েয় দাo, তােকi তুিম িবেয় করেব। আমরা সবাi িকnt তাi, আমরাo হােত মালা িনেয় ঘরুিছ sয়mর 
করবার জn, eখন আিম যােক বরণ করেব আমার জীবন েসi রকমi চলেব। আমরা বরণ করিছ েদহেক, iিndয়েক, মনেক, 
বুিdেক, aহ ারেক, তারপর তােদর সােথ কখন কাঁদিছ, কখন হাসিছ, কখন মরিছ। শাst বলেছ, আের বুd ু তিুম কােক বরণ কেরছ, 
egেলােক ছাড়, eখন ভারেত িডেভাসর্ মামলার sেযাগ eেস েগেছ, আেগকার িদেন ei sেযাগ িছল না, তুিম eখন ei মামলার 
sেযাগ িনেয় eেদরেক িডেভাসর্ দাo। িডেভাসর্ িদেয় তুিম কােক বরণ করেব? নতুন মালা িনেয় আtােক েসi মালাটা পিড়েয় দাo। 
তখন েতামার েশাক, েমাহ, dঃখ, ক  সব িচরnন rেপ িমেট যােব। আমােদর যত েবদােnর শাst আেছ তার সার বkবয্ eiটাi। 
েতামার হােত sয়ংmেরর মালা আেছ, eখন েতামার সামেন েতামার েদহ, মন, iিndয়, বুিd, aহ ার eরা আেছ আর eক ধাের 
আtা আেছন, eবার তুিম িঠক কর তিুম কার গলায় মালা েদেব। যিদ আtােক েছেড় বাকী যারা আেছ তােদর গলায় মালা দাo 
তাহেল কত জীবন েয েতামােক কাঁদেত হেব তিুম ধারণাi করেত পারেব না। আর যিদ তিুম ei মালা আtার গলায় িদেয় আtােক 
বরণ কের নাo তাহেল িচরতের তিুম সমs dঃখ-ক , পাপ-পূণয্, জn-মতৃযু্র পাের চেল যােব।  
 
 আtাটা েক? তিুমi েসi আtা। িকnt তুিম মেন করছ আিম শরীর, আিম মন, আিম iিndয়, আিম aহ ার, আিম বুিd, 
আর ei েভেব তুিম জn জn েকঁেদ ভাসা । েবদােnর মলূ বkবয্ eiটাi, ei বkবয্টাi eখােন ভগবান aজুর্নেক বলেত 
চাiেছন। ei aধয্ােয়র নাম েktেktjেযাগ, েkt িক আর েktj িক, ei dেটা িজিনষেকi আেলাচনােত রাখা হেয়েছ, েkt 
হে  জড় পদাথর্ আর েktj হে ন আtা বা িযিন জানেছন, ei dেটা িজিনষ আর তার তtt িনrপণ চলেছ।  তারপর বলেছন – 
 

তৎ েktং য  যাদকৃ্ চ যিdকাির যত  যৎ। স চ েযা যৎpভাব  তৎ সমােসন েম শণৃু।।৩।। 

 ীকৃ  aজুর্নেক বলেছন – আিম েতামােক আেগ েkt, েkত বা শরীর eর srপটা িক, eর uপাদান gেলা িক, িকভােব 
িবকার যুk হে , eর sভাব িক, eর ৈবিশ য্ িক সব পির ার কের িবে ষণ কের েদখাব। েktেক িবে ষণ করার পর আিম 
েতামােক েktj srপতঃ যা েসটােক বুিঝেয় েদব। ীকৃ  বলেছন, ei েয তttgেলা আিম েতামােক বলেত যাি  egেলা েকানটাi 
আমার িনেজর েকান মনগড়া বানান কথা নয়। ীকৃ  বলেছন egেলা তাঁর কথা নয়, তাহেল কার কথা? আমরা eর আেগo সেতয্র 
িতনিট পরীkা িনেয় আেলাচনা কেরিছ। eকটা িজিনষেক েয সতয্ বলিছ, eখন eটা সতয্ িকনা িকভােব বুঝেত পারব, eর িতনেট 
পরীkা হয় – rিত, যুিk o anভূিত। rিত হে  পরmরা, আিম েযটােক সতয্ বেল মেন করিছ তার কথা েবেদ আেছ িকনা, যিদ 
েবেদ থােক তাহেল সতয্ বেল েমেন িনেত েকান িdধা থাকেব না। িবচারকরা যখন িবচার কেরন তখন তাঁরা েদেখন eর আেগর 
আেগর েkেt ei রকম ঘটনােত িক রায় েদoয়া হেয়িছল, তারপর েদেখন ei বয্াপাের আiন িক বলেছ, আর আমােদর কােছ 
ঘটনার যা নিথপt আেছ তােত িক বলা হে । ei িতনেট যখন িমল হেব তখনi িবচারক তাঁর রায় েদন। 
 
 আধয্ািtক দশর্েনর েkেto িঠক eiভােব িবচার কের eকটা তttেক সতয্ বেল গণয্ করা হয় – rিত, যুিk o anভূিত। 
rিত মােন েবদ, েবেদ eটা আেছ িকনা, পরmরােত eর আেগ eটােক রাখা হেয়িছ িকনা। আর কথাটা যুিkযুk িকনা। েযটা বলা 
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হেয়েছ েসটা বাsব anভিূতেত uপলb হেয়েছ িকনা। ীকৃ o aজুর্নেক েkt o েktেjর বয্াপাের যা িকছু বলেত যােবন েসটা ei 
rিত, যুিk o anভিূতেত আেগi পরীিkত হেয় েগেছ, eটাi পেরর ে ােক বলেছন – 
 

ঋিষিভবর্hধা গীতং ছেnািভিবর্িবৈধঃ পথৃক্ । bhসtূপৈদৈ ব েহতমুিdিবর্িনি ৈতঃ।।৪।। 

 আিম েতামােক যা বলেত যাি , ঋিষিভবর্hধা গীতং, বিশ ািদ বড় বড় েয pিসd ঋিষরা িছেলন তাঁরা েkt o েktেjর 
বয্াপাের িঠক ei ভােবi বণর্না কের েগেছন, ছেnািভিবর্িবৈধঃ পৃথক্ , ঋেgদািদেত আর েবদচতু েয়র িবিভn শাখােত, িবিভn ছেnর 
dারা ei তেttর বণর্না করা হেয়েছ, bhসূtপৈদৈ ব, uপিনষেদ েয bhপদবাকয্m  কথাgেলা আেছ সবটাi যুিkেত pিতি ত, 
েহতুমিdিবর্িনি ৈতঃ, যখন তিুম eটােক িচnা করেব তখন তিুম পির ার বুঝেত পারেব েয পুেরা বয্াপারটা যুিkযুk, েতামার েকান 
সেnহi থাকেব না। েযিদক েথেকi তিুম েদেখা না েকন, েবেদ ei কথা gেলা আেছ, ঋিষরা ei রকমi দশর্ন কেরেছন, 
uপিনষেদ ei কথাgেলা আেছ, আর eর সব কটা িসdাngেলা যুিkেত দাঁিড়েয় আেছ। আিম বলিছ বেলi তুিম েমেন িনo না। তুিম 
তাহেল েকন মানেব? কারণ ei কথা gেলা েবেদ আেছ, ঋিষরা ei িজিনষgেলা anভব কেরেছন, uপিনষেদ েযখােন েযখােন 
bhপদবাকয্m  আেছ েসখােন ei কথাgেলা আেছ আর eর pেতয্কিট কথা যুিkর uপর pিতি ত, rিত, যিুk o anভূিত ei 
িতনিটi eখােন eেস েগেছ। sতরাং আিম যা বলিছ সবটাi সতয্।  
 

anাn ধেমর্র সােথ িহndধেমর্র eকটা িবরাট েমৗিলক পাথর্কয্ েয eকটা aবsােত িহndধমর্ িনেজর শাstেকo ছািড়েয় যায়। 
uপিনষেদi বলেছ – তt েবদা aেবদা ভবিত। যখন েকu anভূিতর ঐ sের চেল যােব তখন তt েবদা aেবদা ভবিত। যিদ েকান 
মসুলমান বা ী ান বেল আিম েকারান বা বাiেবলেক ছািড়েয় েগিছ, তাহেল তার জীবন সংশয় হেয় যােব। িকnt েকান সnয্াসী যিদ 
বেল আিম েবদেক ছািড়েয় েগিছ তাহেল তাঁেক pণাম করবার জn ভkেদর িবশাল লাiন পেড় যােব। েকান সnয্াসীi েবেদর মেধয্ 
আবd নন, যতkণ না েবদেক ছািড়েয় যাে  আধয্ািtক রােজয্ ততkণ েস িকছুi নয়। ীরামকৃ  বলেছন, eখানকার anভিূত েবদ 
েবদাnেক ছািড়েয় েগেছ। তেব hাঁ, তাঁর anভূিতেক েবদ েবদােn সংযুk কের েদoয়া হেব। িকnt anভিূতর িবষয়টা পাlােব না, 
েবদেবদাnেক anভিূত ছািড়েয় যাে  িকnt বাsিবক সtােক িকভােব ছাড়ােব। সি দানni বst আর বািক সব aবst, ei িজিনষটােক 
েকান িদনi ছািড়েয় যােব না। আিম েয শহের থািক েসi শহেরর uপর যত বi েলখা হেয় থাkক, সব বiেয়র েথেক ঐ শহেরর 
uপর jান আমার েবিশ থাকেব। pতয্k anভূিত েযটা েসটা পঁুিথগত jান েথেক েবিশ হেত বাধয্। েবদ হে  আধয্ািtক সেতয্র 
বণর্না। যতkণ না আিম anভূিতর েসi চরম aবsােত না িগেয় থািক ততkণ েবদ হে  সেবর্াপির। ীকৃ  eiটাi eiখােন বলেছন 
– আিম েতামােক েয কথাgেলা বলেত যাি  egেলা আমার িচnা ভাবনা েথেক েবেরায়িন, rিত, যুিk o anভিূতর পরীkায় utীণর্। 
তারপেরর ে ােক যা বলেছন egেলা সpম aধয্ােয়o আেলাচনা করা হেয়েছ –  
 

মহাভূতাnহ ােরা বিুdরবয্kেমব চ। iিndয়ািণ দৈশক  প  েচিndয়েগাচরাঃ।।৫।। 

 েkt হে  েয েয িজিনষেক জানা যায়। িক িক িজিনষেক জানা যায়? pথেম আসেছ pকৃিত, aবয্কৃত মলূা pকৃিতর কথা 
বলা হে , সবার uৎপিt েযখান েথেক হে , সব িকছুর জননী, pকৃিত েথেক আসেছ মহৎ, যােক বলেছ মহৎ বুিd, তার নীেচ 
আসেছ সমি  aহ ার, ei সমি  aহ ার েথেক আসেছ পাঁচিট তnাtা, ei পাঁচটা তnাtা েথেক েবিরেয় আসেছ প  মহাভূত। 
ei প ভূত েথেক ৈতরী হে  iিndয়ািণ দৈশক , দশিট iিndয়, আর মন। তাi মন আর েচাখ েবদােnর মেত পৃথক নয়, িকnt জড় 
িবjােন মন আর েচাখ সmূণর্ আলাদা। িবjােনর মেত মন হে  ৈচতn। িকnt েবদােnর মেত মন জড়। তেব হাত পা েথেক েচাখ 
েযমন েবিশ মূলয্বান েতমিন anাn iিndয় েথেক মন aেনক েবিশ মূলয্বান। eখােন মেন রাখা খবু দরকার েয, ei েচাখ, কান, 
নাক iতয্ািদ egেলা িকnt iিndয় নয়, egেলা iিndেয়র যnt বা েগালক। আসল iিndয় আেছ মিsে  েয নাভর্ েসন্টার আেছ 
েসiখােন। eখন েয an তার কটা iিndয় থাকেব? তখনo তার দশটা iিndয়i থাকেব, কারণ বাiেরর ei েচােখর সােথ েবদাn 
েযgেলােক iিndয় বলেছ তার সােথ েকান সmকর্i েনi। আসল iিndয় মিsে  sায়ু েকেnd, মিsে র sায়ু েকnd তার dবর্ল থাকেত 
পাের বা সবল থাকেত পাের, িকnt eকটা iিndয়o বাদ যােব না। আমােদর বাiেরর ei েচাখ কান হে  মাiেkােsাপ আর 
েটিলেsােপর মত। pকৃিত েথেক শুr কের ei sূল জগৎ সবi হে  েkt। eখােনi েkt েশষ হেয় যাে  না, eর পেরo আেছ।  
 

i া েdষঃ sখং dঃখং সংঘাতে তনা ধিৃতঃ। eতৎ েktং সমােসন সিবকারমদুাhতm ।।৬।। 

 েkেtর েয িবকার egেলাo েতামােক বলিছ। আমােদর িকছু িকছু দশর্ন আেছ, িবেশষ কের ৈনয়ািয়করা মেন কেরন 
egেলা হে  আtার ধমর্। eখােন গীতােত ei মতেক asীকার করা হে । i া, i া হে  যখন েকান িকছু পাoয়ার বাসনা মেন 
জােগ। i া েকাn  বয্াপাের জােগ? েয িজিনষটা েপেয় আেগ sখ o আনn েপেয়িছল েসটাi মাnষ েপেত iে  কের। েযটা েপেয় 
dঃখ কে র aিভjতা হেয়েছ েসটােক েকu েপেত iে  কের না। i া হে  মেনর eকটা aবsার rপাnর। মেনর মেধয্ i া েকন 
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জাগেছ? আমার eেত sিবধা হেব। েকাথাo যাoয়ার জn আমােক eকটা গািড় পাঠান হেয়েছ, আিম েখাঁজ করিছ গািড়েত eিস 
লাগান আেছ িকনা। েকন েখাঁজ িনি , কারণ eিস গািড়েত চাপেল আরােমর sিবধা আেছ। আমার মেন বেস আেছ েয eিসেত েগেল 
sিবধা হয়, েসiজn আমার i া হয় ঐ sখটুk েপেত। েdষঃ, েdষ হে  i ার িঠক িবপরীত। েয িজিনষটা েপেয় আিম ক  
েপেয়িছলাম েসi িজিনষটােক আিম eিড়েয় যাব, আমার কােছ েসi িজিনষটা যিদ িফের আেস আিম তার েথেক সের আসব। েয 
বnুর েথেক আিম aেনক ক  েপেয়িছ, েস যিদ আবার বnুt করেত আেস তখন আিম বলব – aেনক হেয়েছ ভাi, েতামার মত বnু 
আমার দরকার েনi। sখm , i া হে  আিম eকটা িজিনষেক েপেত চাiিছ, েসটােক পাoয়ার পর েয আনn হয় েসটােক বলেছ 
sখm । dঃখm , েয িজিনষটােক আিম েdষ করিছ, েসটা eখন আমার কােছ eেস যাoয়ােত েয ক  হে  েসটােক dঃখm  বলেছ। 
সংঘাতঃ, সংঘাত হে  েদহ আর iিndেয়র সংঘাত, pাণীর শরীের েযটা সব সময় হেয় চেলেছ, eখােন ei শরীেরর কথা বলা হে । 
েচতনা, মেনর uপর আtা যখন pিতিবিmত হয় তখন মনটা ঝলমল কের oেঠ, তখন মেন হয় মনটাi েযন ৈচতn হেয় েগেছ। 
আমরা eখােন েয কথা বলিছ, কথা শুনিছ, আমরা মেন করিছ মন িদেয়i আমরা সব িকছু করিছ, মনটাi েযন ৈচতn, মেনর 
ৈচতn শিkেতi েযন সব িকছু হে । িকnt েবদােn মন েকান ভােবi ৈচতn নয়, েবদােn ৈচতn বলেত eকমাt সি দানni। ei 
েয েচতনােবাধ, িবjান যােক ৈচতn বলেছ, আমােদর কােছ eটা েkt। েবদাn আর িবjােনর মেধয্ eিট eকটা িবরাট তফাৎ হেয় 
যাে । েবদােnর মেত মন আর মেনর সব কাযর্i হে  জড়। েসiজn ৈচতn আর েচতনা ei dেটা আলাদা শbেক তারা বয্বহার 
কের। আসেল েচতনা হে  anভূিত, eকটা বরফেক sশর্ কের আমার ঠাNা anভব হে , ei anভিূত েক িবjান বলেছ ৈচতn 
িকnt আমােদর কােছ eটা anভূিতর েচতনা। েচতনােক তাi আমরা েkেtর মেধয্ রািখ, মােন pকৃিতর বা জেড়র anগর্ত। ধৃিতঃ, 
মাnষ যখন ক  পায়, dঃখ পায়, তখন েয শিk িদেয় শরীর, মন, iিndয়েক ধের রােখ, েসi শিkেক বলেছ ধৃিত। েযেহতু ধৃিত 
শরীর মন iিndেয়র মেধয্ পড়েছ েসiেহতু ধৃিতo েkেtর মেধয্ গণয্ করা হয়।  
 
 anঃকরণ বা মেনর যত রকম uপাদান আেছ, সবi সংেkেপ বেল েদoয়া হল। েযখান েথেক শরীর eেসেছ েসgেলা সবi 
pকৃিত। শরীর pকৃিত, শরীেরর যত iিndয় সব pকৃিত, মন pকৃিত, মেনর েয িবিভn aবsা, েযমন িকছু পাoয়ার i া, িকছু েথেক 
পািলেয় যাoয়া, িকছু েপেয় েয sখ হে , aপছn িকছু েপেয় dঃখ, dঃখ কে র মেধয্o েয শিk শরীর মন iিndয়েক ধের রাখেছ, 
egেলা সংেkেপ বেল িদেয় বলেছন egেলা সবi েkেtর anগর্ত। আিম খুব পড়ােশানা করেত ভােলাবািস, শাst ছাড়া আিম আর 
িকছু পিড়না সারািদন শাst িনেয়i পেড় আিছ, eটাo িকnt েkt। কারণ, eটাo i া। িক i া? শাst পড়ব। আমার iে  কের 
সারািদন জপ কির, eটাo েkt। egেলা uপর uপর aত েবাঝা যায় না, েভতের ঢুকেল েবাঝা যায় egেলা কত জিটল বয্াপার। 
ei ধরেণর জিটল তtt সব সময় আেলাচনা করেত হয়, না হেল মাথা েথেক হািরেয় যােব। েসiজn আেগকার িদেনর bাhণরা kিড় 
বছর পঁিচশ বছর ধের িদেন eকেবলা কের খুব সাধারণ ভােব আহার করেতন, bhচযর্ পালন করেতন, grেসবা করেতন আর বািক 
সময় শুধু শাst aধয্য়ণ করেতন। েসiজn bাhণেদর eেতা সmান করা হত। পাঁচ হাজার, ছয় হাজার বছেরর eকটা িবদয্ােক 
eতিদন ধের bাhণরা ধের েরেখিছেলন, ei pজেn eেস আমরা eটােক ন  করেত বেসিছ। 
  
 েktর বয্াপাের েতা েতামােক েবাঝান হল, eবাের েতামােক েktেjর বয্াপাের বলিছ। েktেjর বয্াপাের, aথর্াৎ িযিন 
anযর্ামী তাঁর বয্াপাের েতামােক েতা বলব িকnt তুিম বুঝেব িক? anযর্ামীেক েবাঝার kমতা েতা সবার হয় না? েkেtর বয্াপাের, 
মােন আমার েদহ আেছ iিndয় আেছ েসেতা সবাi জােন, িবjানীরাo জােন, eকটা বা া েছেলo জােন। িকছু হেলi বা া বেল – 
মা আজ আমার মন খারাপ, আমার শরীর খারাপ। শরীর, মেনর বয্াপার eকটা বা াo জােন। শুধু শরীর মেনর বয্াপাের েজেন িক 
হেব, eiটুk জানার জni িক শুধু শাst aধয্য়ন করা? শুধু শরীর মেনর ধমর্েক জানেল েকu আধয্ািtক িবjানী হেত পােরনা। 
anযর্ামীর বয্াপাের জানাটাi আসল জানা। anযর্ামীেক েতামার েবাঝার kমতা যিদ থােক তেবi আিম েতামােক বলব। anযর্ামীর 
বয্পাের িকছু েশানা বা ধারণা করার আেগ েতামােক িকছু েযাগতয্া বা gণাবলী aজর্ন করেত হেব। িক েসi েযাগয্তা? তার জn 
েতামােক িকছু gণ aজর্ন করেত হেব। ei gণgেলা যিদ েতামার মেধয্ থােক তেবi তিুম েktেjর বয্াপাের িকছু জানার েযাগয্ 
বেল িবেবিচত হেব। িক েসi gণgেলা? ভগবান aজুর্নেক চারেট ে ােক ei gণgেলার বণর্না করেছন। 
 

aমািনtমদিmtমিহংসা kািnরাজর্বm । আচােযর্াপাসনং েশৗচং ৈsযর্মাtিবিনgহঃ।।৭।। 

 মািনtm  মােন আিম eকটা বড় িকছু ei ভাব িকnt aমািনtm  হে  আমার মেধয্ aেনক বয্াপাের uৎকষর্তা আেছ িকnt 
েসi বয্াপাের আমার েকান আt াঘা েনi। দm, িনেজর েয িবেশষt েসটােক জািহর কের েবড়ান, আিম eকজন বড় ডাkার, আিম 
eকজন বড় েজয্ািতিষ। মািনtেম েভতেরi থােক িকnt pকাশ কের েবড়ায় না, দেm pকাশ হেয় যায়, eর uেlা aদm, িনেজর 
িবেশষtেক িনেয় কাuেক িকছু বলেত যায় না। aিহংসা হে  মেনর eক u  aবsা, েকান pাণীেকi েস েকান ভােবi েkশ েদয় 
না। kমা, আমার সামেনi যিদ েকu aপরাধ কের তােত আমার মেন েকান িবকার হেব না। আজর্বm , ঋজুতা, মেনর মেধয্ েকান 
ধরেণর পয্াঁচ েনi। আচােযর্াপাসনং, আচােযর্র, grর েসবা, uপাসনা কের। েশৗচm , শরীর মন যিদ খুব পির ার না থােক তাহেল 
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িকnt আধয্ািtক িবদয্া আসেব না। েশৗেচর eকটা pধান লkণ হে , েয বst আজ পিরধান কেরিছ আগামীকাল েসi বstেক েধৗত 
কের an পির ার বst পিরধান করেত হেব। eক কাপড় dিদন পিরধান করা চলেব না। েতামার কাপড়, ঘরবািড় খুব সাফsতেরা 
থাকেব সােথ সােথ মনটােকo পির ার রাখেত হেব। আধয্ািtক জীবেন েশৗচ aতয্n grtপূণর্, েরাজ িনয়িমত sান করা, কাপড় 
কাচা, সব িকছু gিছেয় রাখা খুব জrির। ৈsযর্m , েদহ মেনর িsর ভাব। aেনেক চুপচাপ বেস আেছ িকnt aনবরত পা নাচােব, হাত 
নাড়েব, মাথা চুলকােব আর মনটা সব সময় নানান িদেক েদৗড়াে , egেলােক বn কের েতামার েদহ মনেক িsর না করেত পারেল 
আধয্াtিবদয্ার aিধকারী হেত পারেব না। আtিবিনgহঃ, শরীর o মেনর েয sভাব o pবৃিt েসখান েথেক েটেন আtার ধেমর্ 
pিতি ত করােক বলা হয় আtিবিনgহঃ, িনেজর মেধয্ শাnভাবেক aবলmন করা। শরীর মন েযটা চাiেছ তােক p য় িদেয় an 
িদেক তােদর aযথা েযেত না েদoয়া।  
 

৩রা aেkাবর ২০১০ 

 েkt আর েktেjর aত িবরাট আেলাচনােক আমােদর সাধারণ বিুdেত সহজ ভােব বলা েযেত পাের েkt হে  জড় আর 
েktj হে  েচতন, iংরাজীেত যােক mat t er spi r i t &  বলেছ। আর শরীেরর আেলাচনা করার পর েদখা যাে  েয, শরীেরর 
যাবতীয় যা িকছু আেছ সবi জড় পদাথর্। যার dারা েকান িজিনেষর েবাধ হে , েকান িজিনষেক জানা যাে  েসটা হে  েচতন। 
বা া যখন েকান িকছু েদখেছ েস মেন কের আমার েচাখ েদখেছ, আবার বােয়ালিজেত বলেছ েচাখ েদখেছ না, েচােখর েপছেন েয 
aিpক নাভর্ আেছ েসi েদখার কাজটা করেছ। যখন িনuেরালিজ, সাiেকালিজেত যাে  তখন বলেছ মিs  ei েদখার কাজ 
করেছ। িকnt যখন আধয্ািtকতায় আসেছ তখন বলা হে , eরা েকui েদখেছ না, eেদর সেবর েপছেন eক ৈচতn সtা আেছন, 
িতিন আেছন বেল সব িকছু েবাধ হoয়া, জানা সmব হে । ei ৈচতn সtা যিদ না থােকন তাহেল আিম যত কথাi শুিন, আমার 
েচাখ যা িকছুi েদখকু না েকন, েকান িকছুেকi েবাধ করেত পারেব না। যারা েকান িকছু eকবার শুেনi চট কের বুেঝ িনেত পাের 
তখন বুঝেত হেব তার মেধয্ ৈচতn সtা খুব জাgত, ৈচতেnর uপর েয আবরণ আেছ েসটা খুব পাতলা। যারা মূঢ় বুিd সmn 
তােদর ৈচতেnর uপর েমাটা আবরণ পেড় আেছ।  
 
 গীতা দশর্েনর েকান তtt আেলাচনােত যােব না, দশর্েনর আেলাচনা করা গীতার কমর্ নয়। ীরামকৃে র কােছ িগেয় েকu 
যিদ বলত, আমােক aমুক দশর্নটা eকটু বুিঝেয় িদনেতা। ঠাkর বলেতন – েক জােন বাপু, ugেনা আমার জানা েনi। ঠাkেরর 
কােছ যিদ আধয্ািtক িকছু p  িনেয় যাoয়া হত িতিন তাঁর utর িদেয় িদেতন। দশর্েনর আেলাচনা anরা কের, িবjান, িশl, 
কলা, সািহেতয্ আলাদা আলাদা েলাক িঠক করা আেছ তারাi egেলা আেলাচনা কের বুিঝেয় েদেবন। গীতা দশর্নেক আেলাচনা কের 
না, আধয্ািtক তtt আর েসi তেtt িকভােব েপৗঁছান যােব তােক িনেয় গীতা আেলাচনা কের। পেরর িদেক ভা কাররা eেস েদখান 
গীতােত েয আধয্ািtক তেttর আেলাচনা করা হেয়েছ, েসi তtt েথেক দশর্ন িকভােব েবিরেয় আসেছ। িবjান বেল েদয় েkt বা 
জেড়র uপর িকভােব pভুt করেত হেব। বnােক pিতেরাধ করেত িকভােব নদীর uপর বড় বড় বাঁধ বানােত হেব, ঘের ঘের িবdয্ত 
িকভােব েপৗঁেছ িদেত হেব, শরীেরর বয্ািধেক িকভােব pিতেরাধ করেত হেব, egেলা িবjােনর কাজ। িকnt েktjেক িকভােব জানা 
যােব েসটা আধয্ািtকতা ছাড়া েকu বেল িদেত পারেব না। eখন েকu যিদ েকান আধয্ািtক পুrষেক বেলন আমােক েktjটা 
বুিঝেয় িদন, আপিন বলেছন জীবাtা পরমাtার েকান েভদ েনi, িযিন েভতের আেছন িতিনi সবর্বয্াপী নারায়ণ, আমােক egেলা 
বুিঝেয় িদন। আধয্ািtক পুrষ তখন বলেবন, েতামােক বাপু eখনেতা েবাঝান যােব না, তার আেগ েতামােক েযাগয্তা aজর্ন করেত 
হেব, েযাগয্াতা হে  েতামােক িকছু gেণর aিধকারী হেত হেব। িক িক েসi gণ? eর আেগ আমরা ei gণgিলর িকছু আেলাচনা 
কেরিছলাম, বািকটা eখন বলা করা হে । 
 

iিndয়ােথর্ষু ৈবরাগয্মনহ ার eব চ। জn-মতৃযু্-জরা-বয্ািধ-dঃখ-েদাষাnদশর্নm ।।৮।। 

 আমােদর দশিট iিndয় সব সময় িবষেয়র pিত ধািবত হেয় চেলেছ। েচাখ snর দৃ  েদখেত চাiেছ, কান ভােলা স ীত 
শুনেত চাiেছ, িজhা রসনার pিত আকৃ  হে , tক sখদায়ক o আরামদায়ক sশর্ চাiেছ, শীেতর সময় u তা চাiেছ আর 
গরেমর সময় চাiেছ ঠাNা ঘের থাকেত। গীতা বলেছ তুিম ei দশিট iিndয় েথেক িনেজেক পৃথক কের নাo, eরা েতামার চাকর, 
চাকেরর কথা মত মািলক কখন চেল না, মািলেকর আেদশেকi চাকরেক পালন করেত হয়। আসল কথা iিndেয়র সব িকছু েথেক 
েতামােক ৈবরাগয্ িনেত হেব। েযটা আসার আসেছ, েযটা যাoয়ার চেল যাে , েকানটােতi আিম িবচিলত হি  না। তাi বেল শীেতর 
সময় আমােক খুব ঠাNা জেল sান করেত আর গরেমর সময় কmল গােয় িদেয় ঘুরেত বলা হে  না। aনহ ার eব চ, 
aিভমানিরহতয্, আমার মত পিNত েনi, আমার মত িবjান েকu জােন না, আমার মত েদখেত snর েকu েনi, ei ধরেণর 
aিভমানী aহ ারীেদর আধয্ািtক পেথ আসার েকান সmবনাi েনi। আধয্ািtক পুrষ হেত েগেল েকান ধরেণর aহ ার থাকা চলেব 
না। জn-মৃতযু্-জরা-বয্ািধ-dঃখা-েদাষাnদশর্নm   - জn, মৃতযু্, জরা, বয্ািধ egেলােত েদাষ দশর্ন করেত হেব। জn হেল, মােন শরীর 
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ধারণ করেল কত রকেমর ক । মতৃযু্েতা আেছi িকnt মতৃযু্র আেগi কতক নরক যntণা শরীরধারীেক েভাগ করেত হয়। জরা মােন 
বৃd aবsা, শ রাচাযর্ বলেছন – বৃd হেল sৃিত শিk চেল যায়, সােথ সােথ pjা শিk, েবাধ শিk চেল যায় আর পিরবােরর 
েলাকরা েকu আমল েদয়না, সবাi তু  তাি লয্ কের। শ রাচাযর্ িনেজo খুব al বয়স েবঁেচ িছেলন। আচাযর্ তাঁর েষাল বছেরর 
মেধয্i সব িকছু রচনা েশষ কের েরেখিছেলন। মাt আট বছর বয়েস িতিন বািড় েছেড় েবিরেয় েগেলন, চার বছর সাধনা কের বােরা 
বছর বয়েস সব সাধনা েশষ করেলন আর পেরর চার বছেরর মেধয্ গীতা, uপিনষদ, bhসূেtর সব ভা  িলখেলন। বািক েষাল 
বছর ধের সারা ভারত বয্াপী ঘুের ঘুের িতিন aৈdত েবদােnর uপেদশ িদেয় েগেলন। বিtশ বছের েদহ েছেড় িদেলন। আচােযর্র 
eেককটা ভা  eমন েয eখনo বড় বড় পিNতরাo বুঝেত িগেয় মাথার চুল িছেড় েফেলন। িনuটন আঠােরা বছর বয়েস iিন্টgাল 
কয্ালkলাস আিব ার করেলন। শ রাচাযর্ তাi বলেছন, বুেড়া বয়েস মাথা কাজ কেরনা আর বািড়র েলােকরা gাh কের না। 
 
 আমরা aেনেক ঠাkেরর কােছ pাথর্না কির, েহ ঠাkর, আিম যিদ বা াi েথেক েযতাম তাহেল বুেড়া হoয়ার েয ক  েসটা 
েপেত হেতা না। িকnt শাst বলেছ, বা া েথেক শুধু বড় হoয়াটাi নয়, জnটাi েযন না িনেত হয়। জnটাi েদাষ, ei জায়গা 
েথেকi মাnষ মুিkর ধারণা করেত শুr কেরেছ। শুধু বা া েথেক বড় হoয়া, বড় েথেক বুেড়া হoয়া আর বুেড়া হেয় মের যাoয়ার 
কে র কথাi বলা হে  না, জn েনoয়াটাi কে র। জn েথেকi েতা মার েখেয় চেলেছ, বা া বয়েস বড়েদর কােছ মার খায়, 
েযৗবেন stীর কােছ মার খায়, বুেড়া বয়েস সnােনর কােছ মার খায়, আর মারা যাoয়ার পর যারা শ ােন েপাড়ােত যায় তারা লািঠ 
েপটাi কের। মাnষ েতা সারা জীবন লািঠ েখেয়i মের। egেলা েদখার পরo জীবেনর pিত মাnেষর িবরিk আেসনা, eটাi মায়া। 
ঠাkর বলেছন – uট কাঁটা ঘাস খায়, মুখ িদেয় দরদর কের রk েবেরায়, তবুo কাঁটা ঘাস খাoয়া ছাড়েত চায়না।  
 

যার জn েথেক আনn হে , জীবন েপেয় ভােব বাঃ েবশ আিছ, ঠাkরেক eকজন বলেছন, আমার েতা মুিk পাoয়ার 
iে  েনi, জীবনটােতা ভালi লােগ। ঠাkর বলেছন – বল না, েতামার eখনo েভােগর i া রেয়েছ। তার মােন, েস সাধনা কের 
সাধনােত পতন হoয়ার পর মাnষ হেয় জnায়িন, নীচু েযািন েথেক লড়াi কের মাnষ হেয় জেnেছ বেল তার iিndয়ােথর্ষু ৈবরাগয্m  
হে  না। কারণ iিndেয়র েভােগর pিত আসিk তােদরi হয় যারা নীচ েযািন েথেক uপের eেসেছ। িকnt যারা oপর েথেক পতন 
হেয় মn  শরীের আেস তােদর iিndেয়র pিত আসিk থােক না, থাকেলo খুব কম থাকেব।  
 
 আচাযর্ শ র বলেছ, জnেতi যিদ েতামার আনn হয় তাহেল েতামার জn আধয্ািtকতা নয়। ভগবান বুেdর যখন সnান 
জn িনল তখন িতিন েকন কাঁদেলন? িতিন েদখেলন সnান তাঁেক বাঁধেত eেসেছ, আর সnানo িনেজর dঃখেক বরণ কের িনেত 
eেসেছ। ভগবান বুd তার আেগ জরা, বয্ািধ o মৃতযু্ ei িতনেটেকo েদেখিছেলন। aথচ আমােদর হাসপাতাল gিলেত যারা ডাkার 
নাসর্ রেয়েছ তারা ei চারটেকi িদনরাত েদখেছ, বা ার জno েদখেছ, বয্ািধেকo েদখেছ, বুেড়া বয়েস ডায়লািসস চলেছ েসটাo 
েদখেত হে , আর মরেতo েদখেছ। িকnt eেদরিক েকান ৈবরাগয্ হে ? uেl তােদর আরo আনn হয় কারণ ei চারেটেতi তারা 
শুধু েদখেছ টাকা আর টাকা। ভগবান বুd মাt িতন িদেন eকটা eকটা কের েদেখিছেলন, আর যারা হাসপাতাল চালায় তারা িনতয্ 
eক সে  চারেটেকi েদখেছ িকnt eক েফাঁটা ৈবরাগয্ আসেছ না। আচাযর্ eকিট sেব বলেছন – কালঃ kীড়েত গ তয্ায়ুsদিপ ন 
মু তয্শাবায়ুঃ, কাল েখলা কের যাে , আয়ু েশষ হেয় আসেছ িকnt বৃথা আশা কাuেক তয্াগ কের না। সবাi মেন কের আমার মৃতুয্ 
হেব না, আমার asখ করেব না, আিম বুেড়া হেবা না। যােদর কােছ ei জn, জরা, বয্ািধ egেলা আনেnর বয্াপার জগৎটা তােদর 
জn, যােদর কােছ egেলা dঃেখর বয্াপার তারাi েktj jােনর জn pstত। খুব কিঠন বয্াপার, তাi েতা uপিনষেদ ঋিষ বলেছন 
– কি dীরঃ pতয্গাtানৈমkদ্  আবtৃচkরুমতৃtিম n  (কঠ-২/১/১), মাnষ যতkণ আবৃt চkু না হে , েচাখ, কান, নাক, িজhােক 
বn কের েভতেরর িদেক দৃি  না িদে  ততkণ আধয্ািtক jান হয় না। ei আবতৃ চkরু ভাে  বলেছন, আবৃত চkু হে  তীb 
i া শিk। িক রকম i া শিk? ei রকম uৎসাহ িনেয় নামেত হেব, গ ােক গ াসাগর েথেক েঠেল আিম েগামেুখর মেুখর মেধয্ 
ঢুিকেয় েদব, ei i া শিk িনেয় েয নােম eকমাt েসi আধয্ািtক জীবেন সফল হয় বাকীেদর িকছুi হয় না। ei ে াকgেলা 
anধয্ান করেল েবাঝা যায় আধয্ািtক পথ কত kুরধার। েktjেক জানেত হেল আর িক িক gণ থাকেত হেব? 
 

aসিkরনিভষব্ ঃ পtুদারগহৃািদষ।ু িনতয্  সমিচttিম ািনে াপপিtষু।।৯।। 

 যখন আমরা বারবার িবচার করেত থাকব জn হে  dঃখ, জরা dঃখ, বয্ািধ dঃখ, মতৃযু্ dঃখ, তখন aসিk আেস। aসিk 
হে  িনেজর িকছু িকছু িজিনেষর pিত আসিk। েযমন িকছু েলােকর িবেশষ েকান খােদয্র pিত আসিk বা dবর্লতা, তারা বেল 
আমার সব িকছুi িঠক আেছ িকnt িমি  খাবােরর pিত আমার খবু েলাভ আেছ, eটােক বলা হে  aসিk। তারপের বলেছন 
aনিভষব্ ঃ, আমােদর di রকম ভােব আসিk হয়, eকটা হে  িনেজর শরীর, মন o iিndয় িদেয়। আেরকটা হয় aপেরর শরীর, 
মন o iিndয় িদেয়। মা েছেলেক বেল, তুিম েখেলi আমার খাoয়া হয় েসানা। েছেল েমেয়েক বেল েতামার আনেni আমার 
আনn। eটােকi বলা হে  aিভষব্ ঃ। aিভষব্  সবার মেধয্ থাকেত বাধয্, aিভষব্  যিদ না থােক তাহেল ei জগেতর সমs কাযর্ 
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িkয়াকলাপ বn হেয় যােব। েমাহনবাগান আর isেব েলর েখলা হেয়েছ, েখলার পর হারা েজতা িনেয় di দেলর সমথর্েকর মেধয্ 
মারামাির কাটাকািট, eiটাi aিভষব্ ঃ। েমাহনবাগান আর isেব েল কটা েpয়ার েখলেছ, eকটা বলেক িনেয় েগােলর মেধয্ 
েঢাকাে , আবার পেরর বছর di দেলর েpয়াররা দল পােl an দেল নাম েলখাে , ei িনেয় িনেজেদর মেধয্ মারামাির 
কাটাকািট করা, eর েথেক মুখর্তা আর িক হেত পাের। আিম eকজনেক ভােলাবািস, তার ভােলা িকছু হেল আিমo আনn পাি , 
তার খারাপ িকছু হল আমারo মন খারাপ হেয় েগল, eটাi হে  aিভষব্ ঃ। সাধনার pথম aবsায় ei aিভষব্ েক আটকােত হয়, 
িনেজর শরীর মেনর বাiের যা িকছু আেছ তার েথেক সংেযাগটা েকেট িদেত হেব। আমার কতর্বয্ েযটা েসটা করেত হেব, েযেহতু 
আিম সংসাের আিছ, সংসাের থাকেত েগেল িকছু কতর্বয্ কমর্ আমােক করেতi হেব। আনno করব িকnt েভতের েযন েকান দাগ না 
কােট। বাiেরর সংেযাগটা কাটার পর িনেজর েদহ মন o iিndয় িদেয় েয আসিk হয় েসটােক কাটেত হেব। aনিভষব্  িকেসর েথেক 
বলেছন? পুtদারগৃহািদষু, পুt মােন সnানািদ েথেক, িনেজর সnােনর যখন ভােলা িকছু হয় তখন িক আনn, eক গাল হািস িনেয় 
সবাiেক সnােনর sখয্ািত বেল েবড়ােব। দার, মােন stী, মাnষ সtর বয়েসo িনেজর stীেক খুিশ করেত uেঠ পেড় েলেগ থােক। 
গৃহািদষু, বািড়, গািড়েতo pচN aিভষব্  েলেগ থােক, গািড়টা খারাপ হেয় েগল, মন খারাপ কের বািড়েত বেস আেছ। গািড় খারাপ 
হেল মন খারাপ হেবi িকnt তার জn েভে  পেড় থাকাটা েকান কােজর কথা নয়। আমার যত িকছু শািn, আনn সব আমার stী, 
পুt, গািড়, বািড়েক িনেয়, ei মেনাভাবটােক আটকাবার কথা বলা হে ।  
 
 তারপের বলেছন, িনতয্  সমিচttm , িচt মােন মন, সমিচt মােন মেনর সাময্ ভাব, িনতয্ , সব সময়। সব সময় মেনর 
সাময্ ভাবেক বজায় রাখেত বলা হে । েবৗdধেমর্ eটােক বলা হে  awareness জাgত, েয কাজi কির না েকন, কাজ করার 
সময় সব সময় সেচতনশীলতােক জাgত রাখেত হয়। আমরা যখন খাoয়া দাoয়া কির তখন কখন খাoয়া শুr হল আর কখন 
খাoয়া েশষ হল েখয়ালi থােক না, িকnt খাoয়াটাo eকটা ধয্ান। pেতয্কটা gাস আিম মুেখ িদি , চবর্ন করিছ, গলাধঃকরণ করিছ 
ei বয্াপাের সব সময় আিম সেচতন। শুধু খাoয়ােতi নয়, হাঁটা চলা, কথা বলা, েদখা সব িকছুেত আিম সেচতন েয আিম হাঁটিছ, 
আিম কথা বলিছ। িশkক kােশ পড়াে ন, েকান েছেল হাত নাড়েছ, পা নাড়েছ, কথা বলেছ েকানটাi িশkেকর নজর eিড়েয় যােব 
না, িঠক েসi রকম চিbশ ঘন্টা িনেজর বয্াপােরo সজাগ থাকেত বলা হে , আিম ei িজিনষটা করিছ, awareness i s t he   
al er t ness। আিম ei কাজটা করিছ ei েয awareness t hi s,  i s al er t ness , ei ধরেণর মাnষ কাজ করার সময় েকান 
ভুল কের না। eমনিক যখন েস েকান ভুল কাজ কের েফেল তখনo িকnt েস সজাগ থােক েয আিম ভুল কাজ কের েফলিছ। 
িমিলnা বেল eক রাজা িছেলন, নাগেসন নােম eক সাধরু সে  তার eক pে াtর হেয়িছল। p gেলার মেধয্ awareness 
িজিনষটােক hi ghl i ght  করার জn eকটা p  করা হেয়িছল – eকজন েলাক েজেনশুেন পাপ করেছ, আেরকজন না েজেন পাপ 
করেছ, eখন কার েবিশ েদাষ হেব? তখন নাগেসন utর িদে ন – েয না েজেন পাপ কের সব সময় তার েদাষটাi েবিশ হয়। 
িমিলnা utর শুেন চমেক uেঠেছ, eটা িক কের হেব। িমিলnার সংশয় দূর করবার জn নাগেসন বলেছন – eকটা তp েলাহা 
সামেন রাখা আেছ, eখন eকজন না েজেন েসi তp েলাহাটােক ধরল আেরকজন েজেন বুেঝ গরম েলাহাটােক ধরল, eখােন কার 
হাত েবিশ পুড়েব? রাজা িমিলnা বলেছ, েয না েজেন ধরেব, কারণ েস পুেরাটাi ঝাঁিপেয় পেড় ধরেব। আর েয জােন ei েলাহাটা 
গরম েস সাবধান হেয়i ধরেব। তারo হাত পুড়েব, িকnt েযেহতু েস সজাগ িছল তাi সাবধান হেয় ধরেব। পােপর েkেto িঠক 
তাi হয়। েয সজাগ েস জােন েয আিম েয কাজটা করেত যাি  েসটা ভুল কাজ করিছ তখন তার েদাষটা তােক েবিশ ধের না। ei 
awarenessেক বেল সমিচttm , equani t y of mi nd  , যখন ei সমিচttm  আেস তখন েস েবিশ dঃখo কের না আবার 
আনেn েবিশ uৎফুl হয় না। eকিট গরীব েলােকর নােম eক েকািট টাকার লটাির uেঠেছ, েলাকটােক যিদ খবর েদoয়া হয় তাহেল 
েলাকটা পাগল হেয় যােব। েপাsময্ান লটািরর িচিঠ িনেয় eেস বলেছ – আ া েতামার যিদ লটাির oেঠ তাহেল েতামার িক হেব? 
আিম খুব খুিশ হব। আ া যিদ লটািরেত তিুম দশ হাজার টাকা পাo তাহেল তুিম িক করেব? আমার eকটা েমাষ েকনার আেছ, 
আিম eকটা েমাষ িকনব। যিদ তুিম eক লাখ টাকা পাo? তাহেল eকটা জিম িকেন চাষবাশ করব। আর যিদ পাঁচ লাখ টাকা পাo? 
তাহেল eকটা বািড় িকনব। ei ভােব েপাsময্ান আেs আেs আসল খবটার িদেক িনেয় েযেত েযেত প াশ লাখ টাকা পযর্n িনেয় 
েগেছ। েশেষ বলেছ তুিম যিদ eক েকািট টাকা পাo? তাহেল প াশ লাখ েতামােক িদেয় েদব। eটা শুেন েপাsময্ানi হাটর্ফেল 
হেয় মের েগল। েকন ei রকম হল? সমিচttেমর aভাব। েয ঐ গরীবেলাকটােক সামলােত যাে  যােত মেনর সাময্ভাব না হািরেয় 
েফেল, েশেষ েসii ডুেব েগল। আর বলেছন i ািনে াপপিtষু, ভােলা িজিনষi পাক আর খারাপ িজিনষi যিদ েপেয় থােক তাহেলo 
তার মন eকi থাকেব। eক রকম থাকা মােন, সমিচttm । খুব জপ-ধয্ান, aেনক িদন তপsা না করেল egেলা eমিন eমিন হয় 
না। eমিনেতo জপ ধয্ান করেল েছাট খােটা ৈদনিnন সমsা gেলা চেল যায়। আর দশ হাজার জপ যিদ িদেন না করেত পাের 
তাহেল িকছুেতi মন সাময্ভােব আসেত পারেব না। ীমাo বলেছন, সবাi eেস বেল মন িsর হয় না, িদেন দশ হাজার জপ কrক 
েদখুক না, মন শাn হয় িকনা েদখকু। পাঁচ হাজার, দশ হাজার িদেন জপ করেল িনেজi বুঝেত পারেব সমিচttm  কােক বেল, 
িনেজ েথেকi মেনর মেধয্ সাময্ভাব eেস যােব। egেলা বেল েবাঝান যায় না। eবাের ভগবান বলেছন, শুধু ei gণgেলা িদেয়i 
হেব না, তার সােথ সােথ – 
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মিয় চানnেযােগন ভিkরবয্িভচািরণী। িবিবkেদশেসিবtমরিতজর্নসংসিদ।।১০।। 

    তুিম eখন েktjেক জানেত চেলছ, মােন ভগবানেক জানেত চেলছ, শুধু ভগবানেকi নয় েসi ভগবান িযিন সবারi 
hদেয়i িবরাজমান ei েবাধটােক তিুম anভব করেত চেলছ, েসiজn আরo িকছু িজিনষ েতামােক আয়t করেত হেব। িক েসi 
িজিনষ? মিয় চানnেযােগন, aনn েযাগ, an েকান িদেক আর মন যােব না। আমার eটাo দরকার oটাo দরকার, জগৎটােকo 
হাত বািড়েয় খাবলাব আবার ভগবানেকo মােঝ মােঝ খাবলাব, eiভােব হেব না। েসiজn ঠাkর বলেছন – aৈdতjান আঁচেল 
েবঁেধ যা িকছু করার কর। আরo বলেছন – আেগ ঈ র লাভ তারপর সংসাের থােকা, হােত েতল েমেখ কাঁঠাল ভাঙেল কাঁঠােলর 
আঁঠােত হাত আটেক যােব না। aনn েযাগ হে  eকমুিখ ভিk েযাগ। আর বলেছন aবয্িভচািরণী ভিk, বয্িভচািরণী হে  যখন মন 
di বা diেয়র েবিশ িদেক যায়, বয্িভচািরণী ভিkর আচরেণর মেধয্ িবভাজন আেছ, aথর্াৎ di েনৗকােত পা রাখা। eখােন বলেছন 
েতামার ভিk হেব aবয্িভচািরণী, আমার ীকৃ  ছাড়া আর েকu েনi, ীরামকৃ  ছাড়া আমার আর েকান িকছুেত মন যায় না। 
 
 dেটা িজিনষ বলেলন, aনnেযােগন আর aবয্িভচািরণী। আচাযর্ শ র তাঁর ভাে  বলেছন – pথমটা হে  আমার ভিk 
eকমাt বাsেদেবর pিত, িdতীয় হে  ভগবান বাsেদব ছাড়া আর িকছু েনi – ন an ভগবেতা বাsেদবাৎ পরঃ, মাnষ, পশু, 
পািখ, কীট, পত  যা িকছু আেছ বাsেদব ছাড়া আর িকছু েনi। স eব েনা গিত, িতিনi আমার গিত, মৃতযু্র পর িতিনi আমার 
আ য়, িতিনi আমার আলয়, িতিনi আমার পরমপদ। iিত eবং িনি তাঃ aবয্িভচািরণী, ei িনি ত বুিd েয ীরামকৃ  ছাড়া আর 
িকছু েনi, আমার ীরামকৃ  ছাড়া আর েকান আ য় েনi আর ীরামকৃ  ছাড়া আমার েকান গিত েনi, ei িনি ত বুিdেকi বলা 
হে  aবয্িভচািরিণ। ei aবয্িভচািরণী ভিkেত িক হয়, যখন েকu আমার গলা কাটেছ তখন মেন করিছ ীরামকৃ i আমার গলা 
কাটেছ, আর তখন েকu eেস যিদ বাঁিচেয় েদয় তখনo মেন করিছ ীরামকৃ i আমােক বাঁিচেয় িদেলন। মৃতযু্র পর তারঁ i ােতi 
আমার যা গিত হবার হেব, আর যিদ মুিko হয় তাহেলo আিম তাঁর কােছ িগেয়i থাকব, ei িনি ত বুিd। 
 
 িবিবkেদশেসিবtম, িনজর্ন বােসর কথা বলা হে । ষ  aধয্ােয়o ভগবান িনজর্ন বােসর কথা বেলিছেলন, েযাগী যু ীত 
সততমাtানং রহিস িsতঃ, িযিন েযাগী হেত চাiেছন তাঁেক িনজর্ন sােন eকাকী েযাগ সাধনা করেত হেব। সংসােরর েকালাহেল, 
েযখােন stী, পুt, কnা, আtীয়, বnু বাnেবর ৈহৈচ েসখােন আর যাi েহাক আধয্ািtক সাধনা হয় না। সাধারণ মাnেষর কথা বলা 
হে  না, তারা d চার িদেনর জn কমর্sল েথেক ছুিট েপেল সংসার েছেড় eিদক েসিদক েবিরেয় পেড়, ei ধরেণর িনজর্ন বােসর 
কথা eখােন বলা হে  না, ঠাkেরর কথায় eরা হে  েপাকামাকড়। িকnt যারা ভk তারাo ei িনজর্নবাসেক েসi ভােব েকান 
grt িদেত চায়না, আ েম িগেয় ভােলা ঘর, ভােলা খাবারদাবার েকমন, িক িক েবড়ােনার জায়গা আেছ, ei েখাঁজ করেতi বয্s 
হেয় পেড়। ঠাkেরর নােম েবিরেয় পেড় িতিন েযখােন েযভােবi রাখুন ei মেনাভাব িনেয় শুধু eকটু ঈ র িচnা করবার জn 
িনজর্নবাস করেত ভkরাi চায় না। যতkণ িনজর্নবাস না করা হে  ততkণ েতামার dারা আধয্ািtক সাধনা হেব না। aরিতর জন-
সংসিদ, pথেম িনজর্নবাস তারপর েলাকজেনর সংsব েথেক দেূর থাকেত হেব। আচাযর্ শ র eখােন মnবয্ করেছন, িচেtর েয 
pসnতা েসটা সব সময় িনজর্ন pেদেশi পাoয়া যায়। sামীজীo বারবার বলেছন আিtক শিk o আধয্ািtক শিkর িবকাশ কখনi 
aেনক েলােকর ভীেড়র মেধয্ হেত পােরনা।  
 
 জনসংসিদর বয্াখয্া করেত িগেয় আচাযর্ শ র eকিট aতয্n মলূবান কথা েযাগ কের বলেছন – সব সময় ei ধরেণর 
েলাকজন েথেক দূের থাকেব। িক ধরেণর েলােকর েথেক দূের থাকেত বলেছন? pথম হে  pাকৃিতনাং, মােন আধয্ািtক জগেত যারা 
মখুর্, জাগিতক েkেt খুব বড় িকছু হেত পাের িকnt আধয্ািtকতার বয্াপাের eেকবার শূn, eেদর েথেক সব সময় দূের থাকেব। 
সংsারশূnানাm , আধয্ািtক সংsার যােদর েনi। aিবনীতানাm , যােদর আচরেণ িবনয় েনi, নmতা েনi। ei ধরেণর েলােকেদর 
েথেক দূের থাকাটাi হে  জনসংসিদ। িকnt যাঁরা সn মহাtা, সাধুপুrষ, তাঁেদর স  করেত হেব। ei কথা gেলা কার uেdে  
বলা হে ? ভk বা সাধারণ মাnষেদর বলা হে  না। তুিম জীবেন িক চাiছ? তুিম েktেক জানেত চাiছ, না িক েktjেক জানেত 
চাiছ? জগতেক জানেত চাiছ, না জগতs ােক জানেত চাiছ। যিদ জগতেক জানেত চাo তাহেল েকািটপিতেদর কােছ, রাজৈনিতক 
েনতােদর কােছ েযেত হেব, িবjানীেদর কােছ েযেত হেব। যিদ জগতs ােক জানেত চাo তাহেল আেগ েতামার মেধয্ ei 
gণgিলেক িনেয় eস। ei gণgেলা aজর্ন না করা পযর্n েktjেক েতামার জানা হেব না। ei gণgেলােক জানার পর বলেছন –  
 

aধয্াt jান িনতয্tং তttjানাথর্দশর্নm । eতj  jানিমিত েpাkমjানং যদেতাহnথা।।১১।। 

 ঠাkর বলেছন মূেলা েখেল মেূলার েঢkর oেঠ।  বা ারা েগােয়nার কিমকস পেড় পেড় eমন হেয় যায় েয, সব জায়গােত 
েগােয়nািগির করেত থােক, েযখােন েগােয়nািগিরর িকছু েনi েসখােনo েগােয়nািগির করেব, কারণ eiটাi, মূেলা েখেল মূেলার 
েঢkর oেঠ। েসiজn বলেছন, aধয্াt jান িনতয্tং, িনতয্ শাst aধয্য়ন, িদনরাত শাst চচর্া করেত হেব। তttjানাথর্দশর্নm , মােন 
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তttjান, সংসার েথেক িকভােব udার হেব, েমাk িবষয়ক আেলাচনাi সব সময় করেত হেব। আ েম, মিnের িগেয় শুধু ঈ র 
িবষয়ক আেলাচনাi করেত হয়, িকnt তা না কের শুধু রাজনীিত, েকান েনতা িক বলল, েকান েনtী িক করল ei িনেয়i মাnষ সব 
সময় আেলাচনা কের যাে । যিদ কথা বলেত হয় তাহেল েমাk িকভােব হয় ei িনেয়i কথা বলেত হেব। eখােন বলা হে  না েয 
ঠাkর িক িক েখেত ভােলাবাসেতন, িজিলিপ েখেত ভােলাবাসেতন না কচুরী েখেত েবিশ ভােলাবাসেতন ei িনেয় আেলাচনা করেত। 
ীমা িকভােব rিট েবলেতন ei কথা আেলাচনা করেত বলা হে  না। তttjানাথর্দশর্নm , েতামার আেলাচনার মূল েকndিবnd পুেরা 

েমােkর মেধয্i রাখেত হেব। েয শােst মিুkর কথা, েমাk িবদয্া বলা হেয়েছ েকবল েসi শাsti পড়েত হেব, eমনিক েপৗরািনক 
কািহনীo পড়া চলেব না। aথচ চািরিদেক েপৗরািনক কািহনীরi বণর্না হেয় চেলেছ, কারণ ভkরা েযটা চায় pবচনকারীরার েসটাi 
বলেব। sামীজী েবলুড় মেঠর িনয়ম কাnন ৈতরী করার সময় বেল েগেছন, েদিখস, েবলুড় মঠেক eকটা বাবাজীর আখড়া বািনেয় 
েফিলস না। বাবাজীর আখড়া না বানান মােন, ঠাkর িজিলিপ েখেত ভােলাবাসেতন িক বাসেতন না, egেলােক িনেয় েবিশ আেলাচনা 
করেত েযo না, েমাkচচর্া ছাড়া আর েকান চচর্া করেব না।  
 
 eতj  jানিমিত েpাkমjানং যদেতাহnথা, eতkণ ধের েতামােক যা িকছু বলা হল eiটাi হল jান, eর িবপরীত যা 
িকছু সবi ajান। তাহেল p  হেত পাের, আিম eকা eকা িনজর্েন থাকিছ, সাধুস  করিছ eটা jান হল িক কের? আচাযর্ শ র 
বলেছন – তা নয়, েযটাi পথ েসটাi লkয্। আধয্ািtক শােstর িবেশষt হে  েয, আধয্ািtক শােst, কারক, িkয়া আর ফল ei 
িতনেট িজিনষ eক হয়। কারক মােন যার dারা কমর্ সmািদত হয়। সেmাধনেক যিদ সিরেয় েদoয়া হয়, মােন oেহ রামবাবু, যিদ 
‘oেহ’ টােক সিরেয় েদoয়া হয় তাহেল সাতিট কারক হয়। কারেকর পর কমর্, কমর্ করেলi তার eকটা ফল হেব। েয েকান কেমর্র 
েপছেন িতনেট uপাদান থাকেত হেব – কারক, িkয়া আর ফল। eকটা rিট েখেত েগেল কত রকেমর কারক eেস যায়, েযমন – 
আিম থালা েথেক হাত িদেয় মােয়র বানান uৎকৃ  গেমর েথেক ৈতরী আটার rিট খাি । খাoয়াটা িkয়া, ফল হল আমার েপট 
ভরেব। আধয্ািtক শােst ei নয়িট িজিনষ, সাতটা কারক, িkয়া আর ফল সব eক হেয় যায়। eর সব েথেক ভােলা uদাহরণ হে  
গীতার চতুথর্ aধয্ােয়র চিbশ নং ে াক – bhাপর্ণং bhর্ হিবbর্hােgৗ bhণা hতm । েয rিট খাে  েস bh, যার সাহােযয্ খাে  
মােন হাত েসটাo bh, থালা েথেক খাে , থালাটাo bh, মা িযিন বািনেয়েছন িতিনo bh, েযটা খাে  rিটটাo bh, খাoয়ার েয 
িkয়া হে  েসটাo bh, িkয়ার ফল েযটা হেব েসটাo bh। aধয্াt িবদয্ােত কারক, িkয়া o ফল আলাদা হয় না। eখােন ei 
িজিনষটােকi বলা হে , ei যা িকছু বলা হল, eরা আমােদর jান পযর্n িনেয় যাে । েসiজn eigেলাo jান। আধয্ািtক 
jােন jান আর jােন েপৗঁছাবার েয পথ dেটাi eক, আবার jােন েপৗঁেছ যাবার েয ফল েসটাo eক। েয aনn ভিkর কথা বলা 
হেয়েছ, ei aনn ভিk jান পযর্n িনেয় যায় তাi eটাo jান। ৈবরাগয্, eটাo jান, কারণ ৈবরাগয্ jান পযর্n িনেয় যায়। 
jােনর ফলo jান।  
 
 ajান সংসাের pবৃt কের, সংসােরর িদেক িনেয় যায়। jান িঠক uেlা িদেক িনেয় যায়, jােনর যা িকছু সব ajােনর 
uেlা। eর আেগ ভগবান বলিছেলন জn, মৃতুয্, জরা, বয্ািধ আর dঃেখ েদাষ দশর্ন করেত। িকnt নািসর্ং েহােমর মািলক েরাগ বয্ািধ 
হেল খুব আনn পায়, কারণ যত েরাগী ভিতর্ হেব তত তার ধেনর ভাNার uপেচ পড়েত থাকেব, eiটাi সংসার। েয egেলােত 
েদাষ েদখেত শুr করেব তখন eiটাi তার কােছ jান, কারণ eiবার eiটাi তােক jােনর িদেক িনেয় যােব। eখন আিম বলিছ 
আিম জn চাiনা, আিম বয্ািধ চাiনা, শুধু িনেজর জni নয়, পেরর জno চাiিছ। তাহেল ডাkারেদর িক হেব? মাnেষর েরাগ 
েঘেটi ডাkারেদর জীবন িনবর্াহ করেত হে , তাi aপেরর বয্ািধেতi ডাkারেদর sখ। েসiজn ডাkারেদর aথর্ ঠাkর sশর্ 
করেত পারেতন না। uিকল িমেথয্ কথা বেল পয়সা uপাজর্ন কের বেল uিকেলর টাকাo ঠাkর ছঁুেত পারেতন না। কারণ eরা হে  
েঘার িবষয়ী। তাহেল ডাkাররা িক করেব? েয চাষবাশ কের aেথর্াপাজর্ন করেছ েসo েতা চারেট জীবহতয্া কের চাষ করেছ। 
ডাkাররা েরাগীর কে র সময় গলা িটেপ টাকা আদায় কের। সবাiেক েতা বাঁচেত হেব। আমােদর শােst েকাথাo বলেছ না েয, তুিম 
ছাড়া বািক সবাi েবিশ মলূয্বান। িকnt সব সময় বলেছ আিম িনেজ েবিশ grtপূণর্। কারণ, আমােক মুিk েপেত হেব। বা ালী 
বলেছ, আমার বা ালী শরীর মাছ ছাড়া থাকেত পািরনা। শাst কখনi বলেব না েয তিুম মাছ েখo না, মাংস েখo না। তিুম মাছ 
েখেত চাiছ খাo, মাংস েখেত চাiছ খাo, েকu েতামােক বারণ করেছ না। িকnt তিুম সব সময় মাথায় রাখেব, েতামার মুেখ েয 
ভােতর dেটা দানা যাে  eটাo িকছু pাণী িহংসার dারা সংgিহত হেয়েছ, চাল, গম, আনাজ সবi pাণ সmদ। েসiজn শাst 
বলেছ, তিুম ততটুki নাo যতটkু েতামার দরকার। েহ ডাkার বাবু, তিুমo েরাগীেদর কাছ েথেক ততটুki নাo যতটুk েতামার 
দরকার। 
 
 eখােন p টা eেসিছল েktj ািপ মাং িবিd, মাnেষর েভতের িযিন anযর্ামী িতিনi নারায়ণ, িতিনi হে ন পরমbh। 
িযিনi পরমbh, িতিনi নারায়ণ, িতিনi anযর্ামী, িতিনi আtা, িতিনi িবভু, িতিনi pভু, িতিনi সব। ei েkt o েktেjর 
jানi হে  pকৃত jান। েkেtর কথা বেল েদoয়া হেয়েছ, িকnt েktjেক জানেত হেল েতামােক িকছু gেণর aিধকারী হেত হেব। 
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েসi gণgেলা িক বেল েদoয়া হল। eখন eকজন সাধারণ ভk eেস বলেছ – আপিন যা যা করেত বেলেছন আিম সব শুনেত 
রাজী আিছ, িকnt যাঁেক জানব, েসi েktেjর সmেn eকটু িকছু বলুন, তাঁর িক িক gণ, িক িক ৈবিশ য্। িযিন eকমাt সtা িতিন 
সgণ আবার িতিনi িনgর্ণ, আবার egেলার পােরo িতিন।  তখন ভগবান সাধারণ মাnষেদর েবাঝাবার জn বলেছন –  
 

েjয়ং যtৎ pবkয্ািম যj  jাtাহমতৃম েুত। aনািদমৎ পরং bh ন সৎ তnাসdচয্েত।।১৩।। 

 ei ে াকিটo খুব জিটল ে াক, eর uপের আচাযর্ শ েরর িবরাট ভা  আেছ। ei জগেত েযটা জানার মত িজিনষ 
েসটাi eখন আিম েতামােক বলব। ভগবান eবার jাতবয্ িবষয়েক িনেয় বলেছন যj  jাt aমতৃম েুত, যাঁেক েজেন তিুম aমৃত 
লাভ করেত পারেব। মাnষ সারা জীবন েখেটখুেট ীমার ভাষায় েদড় েসর ছাi লাভ কের। টলsেয়র eকিট িবখয্াত গl আেছ – 
eক বয্িk জিম েকনার জn eক জায়গায় েগেছ। েসখানকার জিমদার বলেল, সকাল েবলা ঘুম েথেক uেঠ সারািদন তিুম যতটা 
জিম েহঁেট আসেব সবটাi েতামার হেয় যােব। সকালেবলা uেঠi েলাকটা েদৗড়ােত শুr কের িদল, eকটাi তার মাথায় যতটা জিম 
eকিদেন েদৗেড় আসা যােব।  েসiজn খাoয়া-দাoয়া সব েছেড়ছুেড় েদৗড়ােতi থাকল। সূযর্াs হেত eকটু বািক, শরীর আর টানেত 
পারেছ না। সব েশেষ েদখাে  সূযর্ as েগল েগল আর েসo মিুছর্ত হেয় মািটেত পেড় মারা েগল। eবার তােক কবর িদেত হেব, 
টলsয় খুব snর বণর্না িদে ন। েয জিমর সদর্ার িছল েস বলল – af t er al l he needed seven f i t s of l and       । কবর 
িদেত aতটkু জিমi লাগল। সারা জীবন বয্ািপ কত িকছু করেছ, আিম েসi করব আিম তমকু করব, সব কের েশেষ েদড় েসর 
ছাi। eরাi হল মৃতুয্ধমর্া। ভগবান বলেছন, তুিম মৃতযু্ধমর্া েকন হেত যােব আিম েতামােক েযটা েশখাব েযটা েজেন তুিম aমতৃtm  
লাভ করেব, jাtাহমৃতম েুত। কােক েজেন তুিম aমতৃt লাভ করেব? bhেক। bh িক রকম? 
 
 aনািদমৎ পরং bh, bেhর েকান আিদ েনi, িতিন aনািদ, bেhর েকান আরmo েনi েশষo েনi, eরপর আর েকান 
p  হয় না। কারণ bh aনািদ, eখন তাঁর যিদ আিদ কারণ েকান িকছু হয় তাহেল েসi আিদ কারেণরo eকটা আিদ কারণ 
থাকেত হেব, eiভােব চলেল েকাথাo েতা েশষ হেব না। eটােক বলা aনবsােদাষ। ei aনবsােদাষ যােত না হয় েসiজn nায় 
যখন পড়ান হয় তখন eকটা জায়গােত eেস eটােক আটেক েদoয়া হয়। ei েবাতলটা েকাথায় আেছ? েটিবেল আেছ। েটিবলটা 
েকাথায় আেছ? েমেঝর uপর আেছ। েমেঝ েকাথায় আেছ? পৃিথবীেত আেছ। পৃিথবী েকাথায় আেছ? েসৗরজগেত আেছ। েসৗরজগত 
েকাথায় আেছ? ei bhােN আেছ। bhাN েকাথায় আেছ? িবjান eখােন বলেব আর eিগo না। গািগর্o যখন eiভােব eক eক 
কের p  করেত করেত eিগেয় চেলেছ eকটা জায়গায় eেস যাjবlয্ বলেছ – গািগর্, eর পর আর p  কেরা না, তাহেল েতামার 
মুN ু ধড় েথেক আলাদা হেয় মািটেত খেস পেড় যােব। আসেল যাjবlয্ গািগর্েক েবাকার মত p  করেত িনেষধ করেছন, p  যখন 
করেব তখন বুিdমােনর মত p  করেব। গািগর্ বুিdমতী, শাst aধয্য়ন কেরেছন, িকnt p  যখন করেত শুr কেরেছন তখন আর 
থামেত পারেছন না, eকটা জায়গায় eেস বুেঝ েগেছন েয তাঁেক হার sীকার করেত হে , িকnt পরাজয়েক sীকার কের থামেতo 
মন চাiেছ না। যখন যাjবlয্ বলেলন েতামার মুN ু খেস যােব, তখন গািগর্ থমেক িগেয় p  করা বn করেলন। bh aনািদ, ঈ র 
aনািদ, eর পর আর েকান p  হেত পােরনা।  
 
 মৎপরং, bেhর uপের আর িকছু েনi, ীকৃে র েথেক আর েকu ে  েনi। ঠাkর বলেছন – ঈ েরর কৃপা হেল সব 
বেশ eেস যায়। বেলi ঠাkর মাsারমশাiর িদেক তািকেয় বলেছন – িনেজের stী পযর্n। মােন, stীরা কখনi কাrর বেশ আেস না, 
িকnt যার uপর ঈ েরর কৃপা হয় তার stীo তার বেশ eেস যায়। মৎপরঃ, বািড়েত িগnী মালিকন হেত পাের িগnী িকnt ঈ েরর 
uপের নয়। তারপর বলেছন – ন সৎ তnাসdচয্েত, ei শbgেলা ন সৎ ন aসৎ, uপিনষেদ বারবার eমনিক গীতােতo 
eকািধকবার আেস। নাসদীয়সূেk বলা হে  নাসদাসীেnা সদাসীtদানীং নাসীdেজা েনা েবয্াম পেরা যৎ, সৃি র আেগ সৎo িছল না 
aসৎo িছল না। eখােন সৃি র সময়কার বণর্না করা হে , িকnt গীতােত bh িক রকম বলেত িগেয় বলা হে , ন সৎ ন aসৎ 
uচয্েত। eখােন সৎ মােন েয িজিনষটােক iিndেয়র dারা জানা যাে । আিম ei েবাতলটা হাত িদেয় ধরলাম, তার মােন েবাতলটা 
আেছ, তাহেল েবাতলটা সৎ, েবাতলটা আেছ। িকnt eiভােব bhেক জানা যায় না, তার মােন iিndেয়র dারা bhেক কখনi জানা 
যােব না তাi bh ন সৎ। eখন নািsকরা বেল ঈ র যিদ েথেক থােকন তাহেল আমােক েদখা িদক, িকnt েসi ভােবেতা তােঁক ei 
iিndয় িদেয় েদখা যােব না, তাi িতিন সৎ নন। ঈ র যিদ সৎ না হন তাহেল িতিন িক েঘাড়ার িডম না বnয্াপুt বা আকাশksম, 
যার েকান aিsti হয় না, তাহেল ঈ েরর িক েকান aিsti েনi? ঈ র িক তাহেল aসৎ? না, তাঁর aিst আেছ িকnt তাঁেক জানা 
যােব না, bhেক ei ধরেণর aসৎ বলা যােব না। তাঁর েয aতয্n aভাব েসটাo আেছ। তাহেল িতিন িক রকম আেছন? সমািধেত 
মেনর eক িবেশষ aবsায় তাঁেক জানা যায়, তাi িতিন aসৎ নন, aথচ iিndেয়র dারা তাঁেক জানা যায় না তাi িতিন সৎ নন। তাi 
eখােন বলা হল, bh সৎo নন aসৎo নন। 
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 eখােন আচাযর্ eকটা যুিk িদেয় সৎ o aসৎেক পির ার কের বুিঝেয় িদে ন। আমরা aসৎেক িকভােব েবাঝােত পাির? 
বলেছন জগেত di ধরেণর বুিdর কথা বলা হয়, eকটা aিs বুিd আেরকটা হে  নািs বুিd। aিs বুিd হে , ei েবাতলটা eখােন 
আেছ, eটা হল aিs বুিd। ei েবাতলটা িক েঘাড়া? না eটা েঘাড়া নয়, eiটা হে  নািs বুিd। নািs বুিdেত বলা হে  ei 
িজিনষটা eখােন েনi। ei েবাতেল েঘাড়া েনi, েঘাড়ােত নািs বুিd pেয়াগ করা হল। eখন ঈ ের aিs বুিd লাগােনা যােব না। 
েকন লাগােনা যােব না? aিs বুিd লাগােত হেল iিndেয়র দরকার, তাহেল ঈ র সৎ নন। তাহেল ঈ ের নািs বুিd লাগােত হেব। 
িকnt নািs বুিdেতo মনেক লাগােত হেব, কারণ েবাতলটা েয েঘাড়া নয় ei েবাধটা আসেছ মন েথেক। ei মন িদেয় bhেক ধরা 
যােব না। তাi bh হেল aিs নািsর পার। aিsটাo বুিdর eকটা aবsা, েযখােন বুিd েসটােক িবষয় বািনেয় েনয়, নািso বুিdর 
বয্াপার। ei জায়গাটােত eেস িবিভn দশর্ন িভn মত েপাষণ কের। aেনেক বলেছ aভাব বেল িকছু হয় না। িকnt েবদাn মেত 
aভাব তttিট খুব grtপূণর্ ভূিমকা পালন কের। aভাবo jােনর eকটা মাধয্ম। eiজn নািsবিুdর ধারণা eকটা aতয্n মলূয্বান 
িবষয়। নািsবিুdেক যিদ না মানা হয় তাহেল েবদাn দশর্ন পােl িগেয় an eকটা আলাদা দশর্ন সৃি  হেয় যােব। ei েবাতেল 
আিম েঘাড়া েদখিছ না, ei uপলিbর জn আমার eকটা িবেশষ েবািdক kমতা থাকেত হেব। ঈ েরর েkেt aিsবুিdo কাজ 
করেব না, নািsবুিdo কাজ করেব না। েসiজn িতিন সৎo নন aসৎo নন।  
 
 েয েকান িজিনষ যখন জানা হয় তখন েসi জানার মাধয্েম আমােদর চার রকেমর jান লাভ হয়। eকটা হে  জািত, 
আমরা িক? মাnষ, আমােদর মাnষ জািত rেপ জানিছ। িdতীয় িkয়া, েকান কাযর্ dারা আিম জানিছ। তৃতীয় gণ, েকান িজিনেষর gণ 
িদেয় আিম েসi িজিনষটােক জানিছ। আর চতুথর্ হে  সmn, িজিনেষর সmকর্ িদেয় জানা যায়। ভারতীয় ঐিতেh ei 
িজিনষgেলােক আমােদর ঋিষরা কত তপsা কের গভীের িগেয় আিব ার কেরেছন ভাবেলi আমােদর anরটা dায় আpুত হেয় 
যায়। েকান িজিনষেক জানেত হেল ei চারেট িজিনষেক িদেয়i জানা হয়, জািত, িkয়া, gণ o সmn। bেhর েkেt বলা হয় েয 
bেhর েকান জািত েনi। েকান জািত েনi বলেত বলা হে , bেhর সমান েতা আর েকu েনi। আমরা eকটা িবেশষ িজিনষেক 
যখন জািন তখন তােক সাধারেণর সে  না িমিলেয় জানেত পািরনা। েযমন েঘাড়া, আমার েঘাড়ার বয্াপাের eকটা সাধারণ ধারণা 
আেছ, েসi ধারণােক aবলmন কের আিম eকটা িবেশষ েঘাড়ােক জানিছ। েনােবল জয়ী েলখক oরহাn  পামুেরর িবখয্াত বi ‘মাi 
েনম iজ েরড’ তােত iসলািমক িমিনেয়চািরsেদর িনেয় বলেত িগেয় েদখান হে  েয তারা েঘাড়া আঁকত। চিlশ প াশ বছর ধের 
েঘাড়া আঁকেত আঁকেত eমন eকটা aবsােত চেল েযত েয, েচাখ বn কের তারা েঘাড়া eঁেক িদত। eটােক eকটা েকান িবেশষ 
েঘাড়া বেল মেন হেব না, eঁেক িদেয় বলেব, ei েঘাড়ািট হে  েসi েঘাড়া আlার মেন যখন pথম েঘাড়ার কlনা eেসিছল। ঐ 
aবsােত eেদর েকান িকছু আঁকেত েগেল েচােখর দরকার হেব না, মন িদেয়i eঁেক েদেবন। েচাd’শ পেনর’শ শতািbেত যত 
iসলািমক িমিনেয়চািরs িছল, িবেশষ কের তুকর্ী a েল, তােদর জীবেনর sp িছল েয তারা েযন an হেয় যায়। েয িশlী an 
হেয় েযত তারা মেন করত েস হে  মহৎ িশlী। ঐ aবsােত তার েচােখর দরকার হয় না, িবনা েচােখi েস আঁকেব, কারণ আlার 
মেনর েয কlনা িছল, আর ei িশlী েযটা আঁকেছ ei dেটা eক। eরা বলত – st yl e i s i mper f ect i on when you are  ,    
i mper f ect you creat e a st yl e    , েঘাড়া eকটা জািত, আর pেতয্কিট েঘাড়া হে  েসi জািতর pিতrপ, pেতয্কিট েঘাড়ার 
সােথ pেতয্কিট েঘাড়ার িকছু না িকছু aিমল আেছ, িকnt তবুo জািত rেপ সব েঘাড়া eক। আমরা মাnষ, pেতয্কi আলাদা আলাদা 
rেপ pিতপn হি , িকnt তবুo আমরা বলিছ আমরা সবাi েসi মাnষ। েকান িজিনষেক যখন জানা হে  তখন তার জািত িদেয় 
জানিছ, genre, িকnt bেhর েকান জািত েনi, কারণ bেhর সমান আর েকu েনi, সাধারণ েথেক িবেশেষ যাব িকভােব।  
 
 তারপর হে  gণ, eকটা িজিনষেক তার gণ িদেয় জানা যায়। বাতােস dগর্n আসেছ, বাতােস sগn আসেছ। eখােন 
dগর্n sগn িদেয় বাতাসেক বুঝেত পারিছ। িকnt bh হে ন িনgর্ণ। িkয়া িদেয় জানা হল, eকটা িজিনেষর েয িkয়াবাচক েসটা 
িদেয় বstটােক জানিছ, েযমন বাতাস বiেছ। বাতাস েয চলেছ ei চলা েদেখ বুঝেত পারিছ বাতাস আেছ। bh হেলন িkয়াহীন। 
িkয়াহীন েকন? bh হে ন aনn, িতিন সবর্বয্াপী, িতিনi আেছন। eখন িতিন িকভােব কার uপর িkয়া করেবন। িkয়া করবার 
জn eকটা জায়গা o আেরকটা বstর দরকার, িকnt বলা হে  bhi আেছন, িতিন কার uপর আর েকাথায় িkয়া করেবন। ei 
েবাতলটা eখােন আেছ, আিম েটিবল েথেক তেুল মািটেত রাখেত পাির। ei েবাতেলর বাiের েভতের আকাশ রেয়েছ তাi ei 
েবাতলেক আিম েযখােন খুিশ িনেয় েযেত পাির। িকnt bh হে ন aনn, তাi bh েকাথায় নড়াচড়া করেব। সmেnর মাধয্েম আমরা 
eকটা িজিনষেক জানেত পাির। bh হে ন aিdতীয়, iিndেয়র aিবষয়, েসiজn bেhর সােথ কাrর েকান সmn করা যােব না। 
সmn িকভােব হয়? iিndেয়র যখন িবষয় হয় তখনi সmn হয়, ei েবাতলটা eখােন আেছ, ei েবাতল আমার েচােখর িবষয়। 
েকান dবয্েক যখন সmn করা হয় তখন তার জn eকটা আধার আব ক। ei আধারটা হল iিndয়। aথচ bh iিndেয়র িবষয় 
হেব না, তাi bhেক কাrর সােথ সmn করা যােব না। েয চারেটর মাধয্েম আমােদর েয jান লাভ হে  েসi চারেট িদেয় bেhর 
jান লাভ করা যােব না, ei চারেট হল – জািত, িkয়া, gণ o সmn। 
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 আমােদর শাst েযভােব সৎ আর aসৎ eর বয্াখয্া কেরেছ তােত সাধারণ মাnেষর মেন aেনক সংশয় eেস েযেত পাের, 
তারা মেন করেত পাের েয আসেল ঈ র বেল িকছু েনi। ei সংশয় যােত না আেস তাi আবার eখােন uেlা কের বলেছন। ei 
পdিতেক আমােদর শাstীয় পিরভাষায় বলা হয় aধয্ােরাপ। eকটা িজিনষেক েবাঝা যাে  না, তখন েসi িজিনষটার uপর eকটা 
িকছু আেরাপ কের েদoয়া হয়। eলিপিজ গয্ােসর মেধয্ eক ধরেণর েকিমকয্ালs  িমিশেয় েদoয়া হয়, যােত গয্াস িলক হেল গnেত 
েবাঝা যােব েয গয্াস িলক হে , েসi রকম eখােন পেরর ে ােক bেhর uপর কতকgিল uপািধ চািপেয় িদেয় েবাঝান হে  –  
 

সবর্তঃ পািণপাদং তৎ সবর্েতাহিkিশেরামখুm । সবর্তঃ rিতমেlােক সবর্মাবতৃয্ িত িত।।১৩।। 

 pথেম বলা হল bh ন সৎ ন aসৎ, িকnt eখােন eেস বলেছন ঈ েরর পা সবর্t, সবর্t তাঁর মাথা, তাঁর েচাখ সব িদেক, 
সব জায়গায় তাঁর কান, িতিনi সব িকছুেত েছেয় আেছন। eকিদেক বলা হল, িতিন সৎo নন aসৎo নন, তাহেল আশ া হেব েয 
ভগবান বুিঝ েনi, সাধারণ েলােকরা ভুল বুেঝ বসেত পাের। েসi আশ াটােক আটকাবার জn eখােন বলা হে  – িতিন েনi 
বলেত পারেব না, িতিন আেছন, িকভােব আেছন? েবেদর পুrষসূkেমর ভাবটা eiখােন িনেয় আসা হেয়েছ – সহsশীষর্া পুrষঃ 
সহsাkঃ সহsপাৎ। সহs মােন চািরিদেক তাঁর aনn মsক, aনn েনt, aনn পাদিবিশ । eখােন িক রকম বলা হে ? pেতয্ক 
pাণীর iিndয়rপ uপািধেত েktেjর মােন anযর্ামী rেপ তাঁর aিstেক anভব করা যায়। ঈ রেক তাঁর সামিgক rপেক আমরা 
জানেত পািরনা। ei িব িবদয্ালেয়র বািড়টা কত বড় যিদ েকu িজেjস কের তখন আমরা তােক িকভােব েবাঝাব? আমরা হাত 
িদেয় েমেপ েদখােত পারব না, ei হােতর eকটা সীমাবdতা আেছ, হােতর যতটুk সাiজ তার েথেক বড় সাiেজর িজিনষেক আিম 
েদখােত পারবনা। আমােদর বুিdরo eকটা সীমাবdতা আেছ, বুিd আমােদর eতটkু আর িতিন হে  িবরাট। তাi বুিd িদেয় তাঁেক 
ধরা যাে  না বেল মুেখo বলেত পারেছ না। তাi বলা হে , pেতয্কিট pাণীর েয iিndয়, েচাখ, কান, নাক iতয্ািদ কাজ কের 
চেলেছ। েকন iিndয়gেলা কাজ করেছ? কারণ iিndেয়র েপছেন eকটা েচতন সtা িবদয্মান রেয়েছ। pেতয্ক জীেবর iিndেয়র 
কমর্gেলা েযখােন সমnয় হে , েসi সtােক েদেখ েবাঝা যায় িতিন আেছন। তার মােন, ei iিndেয়র কাজ েদেখ তারঁ আভাস 
পাoয়া যায়। সবারi হাত, পা iিndয় কাজ করেছ। তাহেল সবর্তঃ পািণপাদং তৎ, সমs িদেক তাঁর হাত পা কাজ করেছ। েযখােনi 
হাত পা iিndয় কাজ করেছ, েসখােনi তাঁর সtােক েবাঝা যাে । eতgেলা iিndেয়র মাধয্েম কাজ হে  বেলi জানা যাে  েয 
িতিন আেছন। িকnt েযভােব হাত িদেয় ei িব িবদয্ালেয়র বািড়টােক েবাঝান যােব না, িঠক েসi রকম মন, বুিd o iিndয় িদেয় 
তাঁর সামিgক rপেক েবাঝান যােব না। িকnt িতিন আেছন eটােক েবাঝান যােব। িতিন আেছন িক pমাণ? আমার েচাখ কাজ করেছ, 
আমার হাত পা কাজ করেছ। লাটু মহারােজর সােথ eকজেনর তকর্ হি ল ভগবান আেছন িক েনi। ঠাkর খুব সহজ ভাষায় িঠক 
eiভােবi লাটু মহারাজেক বেলিছেলন – তুi বলেত পারিলনা েয, ei জীব, জগৎ, pাণী, গাছ, পাতা, ফুল egেলা আেছ, িতিন 
কেরেছন বেলi egেলা আেছ। ei ে ােক সৎ aসৎeর সমsাটােক দরূ করার জn eiভােব eখােন েবাঝান হে । ei ভাবটাi 
sামীজীর কিবতােত আরo snর ভােব psুিটত হে  – জীেব েpম কের েযiজন েসiজন েসিবেছ ঈ র। িযিন ঈ র, িযিন 
পরমাtা িতিনi আবার সমs জীেব anযর্ামী হেয় িবরাজ করেছন। িতিন anযর্ামী হেয় আেছন বেলi ei েচাখ, কান, নাক, হাত, পা 
সব iিndয় gেলা কাজ করেছ।  
 
 কেঠাপিনষেদ eকটা ে ােক বলেছন – ভয়াদsািgsপিত ভয়াtপিত সযূর্ঃ। ভয়ািদnd  বায়ু  মতৃযু্ধর্াবিত প মঃ।।(২/৩/৩)। 
bেhর ভেয় aিg তাপ িদে , সূযর্ তাপ িবিকরণ করেছ, ind, বায়,ু যম সবাi যার যার কাজ কের চেলেছ। bh ৈচতn সtা িযিন 
আেছন িতিন থাকার জni ei েদবতারা কাজ করেছন। মৃতুয্র সময় ei ৈচতn যখন েবিরেয় যায় তখন pথেম হাত, পা 
কেমর্িndয়gেলা বn হেয় যায়। তারপর আেs আেs jােনিndয়gেলা বn হেয় যায়। ডাkারবাবু eেস েদেখন হাটর্ eখন কাজ করেছ, 
েbণ eখনo কাজ করেছ, িকছুkণ পর eরাo কাজ বn কের েদয়। মুরগীর মুNটুা যখন েকেট শরীর েথেক আলাদা কের েছেড় 
েদoয়া হয় তখনo মুরগী ছুেট পািলেয় যােব। মুNিুবহীন হেয় মুরগী েনেচ েবড়াে । ৈচতn সtা যখন েছেড় চেল েগল তখন তার 
মতৃযু্ হেয় েগল। িকছুkণ যাবৎ তার iিndয়gেলা চলেত থােক। িকnt iিndেয়র েয pধান কাজ, তথয্ সংgহ কের েসটােক িঠক মত 
সািজেয় uপsাপন করাটা বn হেয় যায়। িকছুkণ তাৎkিণক গিতেবেগ চলেত থােক িকnt মূল কাজgেলা বn হেয় যায়।  
 
 েয িজিনষটােক জানিছ েসটােক বলেছ jাতবয্, জানার িবষয়। িযিন জানেছন িতিন হেল jাতা। eখােন আেলাচনা চলেছ 
ei jাতাটা েক। ei বয্াপাের বলেছন jাতা হে ন eকমাt bh। েসi bh যখন সমs pাণীর মেধয্ aবsান করেছন তখন তাঁেক 
anযর্ামী বলিছ। িকnt আিম বুঝেত পারিছ েয, েচাখ, কান, নাক egেলাi যা কাজ করার করেছ। তখন বলেছন, না না, egেলা সব 
হে  যnt মাt। iন্টারেনেট আমরা েযমন কত রকেমর ডাটা ডাuনেলািডং করিছ, egেলাo িবিভn রকেমর ডাটােক ডাuনেলািডং 
কের আনেছ। eখন েয jাতা তাঁেক আিম জানব িক কের? rিত বলেছন, িবjাতারং aের েকনিপ জািনয়াৎ। pায়i ei uদাহরণটা 
েদoয়া হয়, আিম আমার ডান হাত িদেয় জগেতর সব িকছুেকi ধের িনেত পাির, িকnt eকটা িজিনষেকi ধরেত পািরনা, েসটা হে  
িনেজর ডান হাত িদেয় ডান হাতেক ধরা। আিম ei েচাখ িদেয় সারা িবে র সব িকছুেক েদখেত পাির, িকnt eকটা িজিনষেকi 
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েদখেত পািরনা, েসটা হল িনেজর েচাখেক েদখেত পািরনা। িযিন jাতা িতিন কখনi েjয় হন না। তাi িযিন pকৃত jাতা িতিন 
কখনi jােনর িবষয় হেত পােরন না। ei তttেকi eiখােন eiভােব uপsাপনা করা হে । িকnt আিম েচাখ িদেয় যা েদখেত 
পাি  anরাo েসটােক েদখেত পাে , eখােন েসটােতা খাটেব না। আমার েচােখর েপছেন েয নাভর্ েসন্টার রেয়েছ েসটাo ৈচতেnর 
সাহােযয্i কাজ করেছ। িকnt সবার েপছেন আেছন েসi শুd bh, তাঁেক েকu েকান িদন জানেত পারেব না। তেব না জানা েগেলo 
anভব করা যায়। িকভােব anভব করা যায়? আমােদর সবার েয েচাখ, কান, নাক কাজ করেছ তােত েবাঝা যাে  েয eেদর সবার 
েপছেন eকজন ৈচতn সtা আেছন বেলi eরা কাজ করেছ। eটা হে  আভাস মাtm , শুধু আভােস জানা যায়, an ভােব জানা 
যায় না। ঠাkরo বলেছন – bhেক েবােধ েবাধ করা হয়। েযভােব আমরা ei জগতেক েদখিছ েসiভােব bhেক েদখা যায় না। 
িকnt eখােন বলেছন, ভগবােনর হাজারটা হাত, হাজারটা পা। তাহেল ভগবােনর যিদ আথর্ারাiিটজ হেয় যায় তাহেল eত হাত আর 
eত পােয়র েক িচিকৎসা করেব। িব rপ দশর্েন aজুর্ন েদখেছন ভগবােনর বhদরং, মােন aসংখয্ েপট। আমােদর eকটা েপট 
িনেয়i কত সমsা, ভগবােনর যিদ eয্িসিডিট হয় তাহেল কত েজলুিসল েখেত হেব? ei udট ভাবনা যােত মেনর মেধয্ না আেস 
তাi ভগবান ীকৃ  পেরর ে ােক বলেছন –  
 

সেবর্িndয়gণাভাসং সেবর্িndয়িববিজর্তm । aসkং সবর্ভৈৃ ব িনg র্ণং gণেভাk ৃচ।।১৪।। 

 eর আেগ েয ভােব ভগবােনর srপ বণর্না করা হেয়ছ, eখন িঠক তার uেlা িদক িদেয় বণর্না করা হে । pথমটা বলা 
হল আমােদর মত সাধারণ মাnষেক েবাঝানর জn, eবাের েসটােকi আবার aপবাদ করা হে , মােন েযটা aধয্ােরাপ করা 
হেয়িছল েসটােক eখন সিরেয় েদoয়া হে । যা িকছ gণ আেছ egেলা হে  তাঁর aবভাস, eiভােব িতিন aবভািসত হন। egেলা 
সবi আভাস মাt, আসল নয়। েযমন মrভূিমেত মরীিচকােত েয জল েদখা যাে  েসটা জেলর আভাস মাt, আসল জল নয়, 
মরীিচকার জেল কাrর পােয়র পাতাo িভজেব না। সমেুdর জল আসল জল, মrভূিমর জল আভাস মাt। আর সেবর্িndয়িববিজর্তm  
তাঁর েকান iিndয় েনi, সমs iিndয় িববিজর্ত। aসkং সবর্ভৃৈ ব, eiটাi হে  ৈদবী রহs, তাঁর হাত েনi পা েনi, তাo মেন হয় 
েযন িতিন চলেছন। aনn িযিন িতিন েকাথায় চলেবন, সবটাi েতা িতিন। aধয্াt রামায়েণ িঠক eiভােবi বলা হে  – ীরাম 
েকাথাo যান না, ীরাম েকাথাo চেলন না aথচ মেন হে  িতিন ei করেছন েসi করেছন। িযিন aনn তাঁর চলা েফরার জn 
আলাদা eকটা জায়গার দরকার, eখন িতিনi সবর্t পিরবয্াp হেয় রেয়েছন তাi জায়গা েকাথায় েয িতিন চেল িফের েবড়ােবন। 
তাi বলা হয় ঈ র িকছুi কেরন না, িকছু করার জায়গাi েনi তাঁর। eটােকi েবদাn বলেছ মায়া। জড় পদাথর্ বল আর ৈচতn 
পদাথর্ বল, ভগবান ছাড়া িকছুi েনi। তাহেল আিম েয ঘাড় নাড়িছ, আর ei মাiেkােফান েয িণ সmpসারণ করেছ eটা িক 
হে ? েবদাn বলেছন, hাঁ egেলা িঠকi করেছন, িকnt তিুম েকান িকছু করাটােক েয aেথর্ িন  েসi aেথর্ eটা করা নয়। eটােক 
বলেছন েযন করেছন। ei েযন করেছন বেল eটােক েবদােn বলা হয় বয্বহািরক সtা। আিম যিদ পরমাথর্ নাo জািন, বাsব 
সtােক যিদ নাo জািন তােত িকছু আেস যায় না, বয্বহািরক সtােত েতামার কাজ চেল যােব। তাহেল পরমাথর্টা িক? শুd bh 
পরাৎপর রাম। িতিন aনn, িনg র্ণ, িনরাকার, তাi িতিন েকাথায় যােবন আর িকi বা করেবন। মায়ােত eেস েসi শুd bhেক েযন 
করেছন বেল মেন হে , eiটাi বয্বহািরক সtা। ঠাkর বলেছন – আিম েসi aখN সি দানn ছাড়া আর িকছুi েদখিছ না, েলেটা 
oখােন গােল হাত িদেয় বেস আেছ, আিম েদখিছ িতিনi েযন eকটা মুেখাশ পেড় গােল হাত িদেয় বেস আেছন। সমs pাণী েযন 
eকটা মুেখাশ মাt। eখন eকজন যিদ eকটা বােঘর মেুখাশ পেড় েনয় আর আেরকজন যিদ eকটা ছাগেলর মুেখাশ পেড় েনয়। 
eবার েয বােঘর মুেখাশ পেড় েয আেছ েসi ছাগেলর মেুখাশ পড়া েলাকটার িদেক লmঝm িদেয় eেগােত থােক তখন আমরা িক 
বলব, মেন হে  েযন ei বাঘটা ঐ ছাগলটােক েখেয় েফলেব। িকnt আসেল েখেত পারেব িক? eটােতা আসল বাঘ নয় আর oটাo 
আসল ছাগল নয়। আসল েখেত আসা আর েযন েখেত আসেছ ei dেটার মেধয্ aেনক পাথর্কয্। eকটা িজিনষ করেছ বলেত আমরা 
েযমন বুিঝ eটা িকnt আসেল তা নয়। aসkং, সব সময় aসk, েকান িকছুর সােথ তাঁর েকান েযাগ েনi। েযমন মrভূিমেত যতi 
জল েদখা যাক, তােত বািলর eকটা কণা পযর্n িভজেব না। িঠক েতমিন ei িব  bhােN যাবতীয় যা িকছু হেয় চেলেছ তােত 
ভগবান েকাথাo aসk হেবন না। কারণ ei জগতটা eকটা মরীিচকার মত, eর পারমািথর্ক সtা েনi, িকnt বয্বহািরক সtা আেছ। 
িটিভেত যখন মহাভারত িসিরয়াল হেয়িছল তখন েসখােন েদখান হে  কত লk লk েলাক মরেছ, আসেল েকui মেরিন। 
পারমািথর্ক দিৃ েত ei জগেতর েকানটাi িকছু নয়। েযমন িসেনমাটা আমার কােছ িকছু নয়, েতমিন তাঁর কােছ ei জগেতর েকান 
িকছুi িকছু নয়। িকnt আমােদর কােছ জগেতর সব িকছুi সতয্, যখন িসেনমা হেল িসেনমা েদখিছ তখন oটােকi সতয্ বেল মেন 
হে , িসেনমা েশষ হেয় যাoয়ার পর হল েথেক েবিরেয় পের মেন হয় সবটাi aিভনয়। 
 
 িনg র্ণং gণেভাk ৃ চ, িতিন িনgর্ণ aথচ িতিন gণেক েভাগ করেছন, ei েচাখ কান নাক িদেয় আমরা জগতেক েভাগ 
করিছ। eকিদেক িতিন িনgর্ণ আবার an িদেক িতিন gণেভাk ৃ, েবদােn ei ধরেণর dndাtক o িবপরীত ভাবেক িনেয় আসা হয়, 
eটাi েবদােnর িবেশষt। কারণ েয িজিনষটােক বাকয্ dারা েবাঝান যােব না, েকান ভােবi pকাশ করা যােব না, aথচ আমােক 
েবাঝােত হেব। িকnt েবাঝাব িক কের, তখন ei ধরেণর িবপরীত শb িদেয় েবাঝান হয়। ঈ র িক বst েসেতা কখনi েকান ভােব 
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েবাঝান যােব না, কারণ িতিন বুিdর িবষয় নয়, সব িকছুেক িবষয়ীকরণ করা যােব িকnt bh বা আtােক িবষয়ীকরণ করা যায় না। 
তখন েবাঝানর জn িবপরীতাথর্ক বst িদেয় েবাঝান হয়, েযমন eখােন বলেছন িতিন িনgর্ণ িকnt gেণর েভাkা। aেনক িদন 
জপধয্ান, তপsা, িনজর্নবাস আর সাধুস  না থাকেল ei ধরেণর ঈ রীয় তেttর ধারণা হoয়া খুবi কিঠন। তেব eটা দৃঢ় ভােব 
বলা েযেত পাের ei যা িকছু বলা হে  eসবi rব সতয্, eর েবিশ আর িকছু বলা যায় না। eতkণ uপািধ িনেয় বলা হেয়েছ 
eবার ঈ েরর gণ সmেn বলা হে  –  
 

বিহরn  ভতূানামচরং চরেমব চ। সkূtাৎ তদিবেjয়ং দরূsং চািnেক চ তৎ।।১৫।। 

 বিহরn  ভূতানাm , সমs ভূত aথর্াৎ জীেবর েভতের িতিন েযমন আেছন আবার বাiেরo িতিনi আেছন। ei েবাতলটােক 
যিদ গ ার গেভর্ েফেল েদoয়া হয় তখন ei েবাতেলর েভতেরo গ াজল বাiেরo গ াজল। েসi bh, েসi ঈ র বাiেরo আেছন 
েভতেরo আেছন। aচরm  চরেমব চ, aচর, মােন িতিন চলেত পােরন না, sাবর, িতিন aনn িকনা তাi িতিন চলেত পােরন না, চেল 
যােবন েকাথায়, যাবার েকান জায়গাi েনi। চরেমব চ, aথচ েদখাে  িতিন চলেছন, ei েদহসমহূ যত আেছ সব চেল িফের 
েবড়াে । আিম হাত নাড়িছ, আেগ বলা হেয়িছল িতিন আেছন বেলi আিম হাত নাড়েত পারিছ, বা িতিনi হাত নাড়েছন। সূkাtাৎ 
তদিবেjয়ং, িতিন aতয্n সূkািতসূk, eখােন সূk মােন যাঁর বুিd aতয্n সূk eকমাt িতিনi ধরেত পারেছন, sূল বুিd িদেয় 
eটােক ধরা যায় না। দূরsং, িতিন aেনক aেনক দেূর আবার চািnেক চ তৎ, িতিন aিত িনকেট। যারা ajানী তােদর েথেক 
ভগবান aেনক দূের িকnt যাঁরা jানী তাঁেদর কােছ ঈ েরর েথেক কােছর িজিনষ আর িকছু েনi। ঠাkর ei বয্াপারটােক খুব snর 
কের বলেছন – যারা ajানী তারা বেল ভগবান ঐ আকােশ, যাঁরা jানী তাঁরা বেল িতিন সবার hদেয় আর যাঁরা িবjানী তাঁরা 
বেলন সবর্ভূেত িতিনi আেছন, িতিন ছাড়া আর িকছু েনi। তারপর বলেছন – 
 

aিবভkং চ ভেূতষ ুিবভkিমব চ িsতm । ভতূভতৃর্ চ তj েjয়ং gিস  ুpভিব  ুচ।।১৬।। 

 িতিন aিবভkm , eক aনni আেছন, aথচ েদখাে  িবভk। ঠাkর বলেছন – ঈ র di বার হােসন, eকবার হােসন 
যখন di ভাi দিড় েফেল িদেয় বেল ঐিদকটা েতার ei িদকটা আমার। িকnt সবটাi তাঁর, িতিন aিবভkm , িকnt আমরা েদখিছ 
আিম আলাদা, আপিন আলাদা, সবাi আলাদা আলাদা। eখােন বলেছন িবভkিমব, iব মােন েযন, েযন িবভk। তার মােন ei যত 
আলাদা েদখিছ egেলা আসেল আলাদা নয়। েকন ei আলাদা েদখাে ? eiটাi মায়া। ভূতভতৃর্ চ তj েjয়ং, pেতয্ক pাণীর যা 
িকছুর দরকার হে  সব িতিন েযাগাড় কের িদে ন, সব িকছুর েযাগানদার িতিনi। তj েjয়ং, িযিন েjয়, েসi bhi সবর্ভূেত 
aিবভk হেয়o েযন িবভk েদখাে ন। gিস ু pভিব ু চ, gিস ু মােন সংহার কতর্া, িতিনi pলয় কােল সব gাস কের েনন, 
pভিব ু চ, িতিনi আবার সৃি  করেছন। সৃি , িsিত o লয় ei িতনেট িতিনi কেরন। আর তাঁর িক gণ? 
 

েজয্ািতষামিপ তেjয্ািতsমসঃ পরমচুয্েত। jানং েjয়ং jানগময্ং hিদ সবর্s িধি তm ।।১৭।। 

 েজয্ািতষামিপ তেjয্ািতঃ, িতিন সমুদয় েজয্ািতরo েজয্ািত। আমরা ei িটuব লাiেটর আেলা েদখিছ, ei আেলাটা েকাথা 
েথেক আসেছ? iেলিkTিসিট েথেক আসেছ। iেলিkTিসিট েকাথা েথেক আসেছ? জল েথেক। জল েকাথা েথেক আসেছ? েমঘ েথেক েয 
বষর্ণ হে  তার েথেক। েমঘ িকভােব হে ? সূেযর্র তােপ। তাহেল ei িটuবলাiেটর আেলাটা আসেল িক? সূেযর্রi আেলা। সূেযর্রা 
আেলাটা আসেল িক? মূলতঃ eয্টিমক িফuশান আর িফশান। তাহেল সেূযর্র ei আেলাi িক েশষ কথা? না তা নয়। eরo েপছেন 
িতিন আেছন বেলi সূযর্ আেলা িবিকরণ করেছ। িতিন েজয্ািতরo েজয্ািত, িতিন আেছন বেলi সূযর্ আেলা িদে । তমসঃ পরমচুয্েত, 
েসখােন েকান anকােরর কlনা করা যায় না। পৃিথবীেত আমরা িদন আর রােতর কlনা কির, িকnt সূেযর্ িদন আর রােতর েকান 
p i েনi, কারণ সূেযর্ সবর্দাi আেলা। িঠক েতমিন ঈ র হে ন েজয্ািতমর্য়, সমs তমসার পাের। jানং েjয়ং jানগময্ং, eকটু 
আেগ েয বলা হল কারক, িkয়া o কমর্, েমাট েয নয়িট dারা কমর্ হয়, সবটাi িতিন। jােনর বয্াপােরo িঠক তাi হয়, িতিন হে ন 
jান, িতিন হে ন েjয় আর িতিনi jানগময্। hিদ সবর্s িধি তm , িতিনi সকেলর hদেয় aিধি ত আেছন।  
 

iিত েktং তথা েjনং েচাkং সমাসতঃ। মdk eতিdjায় মdাবেয়াপপদয্েত।।১৮।। 

  েহ aজুর্ন েতামােক সংেkেপ েkেtর বয্াপাের বললাম, jােনর বয্াপাের বলা হল আর েjয়র বয্াপাের বললাম। jান 
মােন েযটা িদেয় জানা যােব। কােক জানা যােব? েjয়েক। েjয় েক? ঈ র বা bh। bেhর িবষেয় বলা হল। bেhর কােছ িকভােব 
েপৗঁছােব েসটাo বললাম। তার বাiের েয ajান, েkেtর মাধয্েম েসটাo বণর্না করা হল। মূল কথা হল ঈ র িক, সংসার েথেক 
ঈ েরর কােছ যাবার পথ িক ei িতনেটর বয্াপাের েতামােক সংেkেপ জানান হল।  
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 মdk eতিdjায় মdাবেয়াপপদয্েত, আমার যারা ভk, ঈ রেক যারা ভিk কের, তারা যখন ei িতনেট িজিনষেক িঠক 
িঠক বুেঝ েনয়, তখন তারা েমাk লাভ কের। আমার েয ভাব েসটােক েপেয় ধn হেয় যায়। ীরামকৃ েক যারা ভিk কের তারা 
ীরামকৃে র ভাব লাভ কের। ীরামকৃে র ভাবটা িক? তয্াগ, তপsা, দয়া, kমা, আধয্ািtকতা। ভkরা মেন কের ীরামকৃে র 

জপ করিছ, মতৃযু্র পর ীরামকৃ েলােক যাব। না তা নয়, ীরামকৃে র ভাব, মােন জn-মৃতযু্র েয বnন eiটা েথেক মুk হেয় 
যায়।  

৯i aেkাবর ২০১০ 

 আমােদর eখােন মেন রাখেত হেব েবদােn জড় আর েচতেনর মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনi, েযটা জড় েসটাi েচতন, েযটা 
েচতন েসটাi জড়। িকnt তফাৎটা হয় aিভবয্িkেত, pকােশi তারতময্টা ধরা পেড়। ৈচতn েযটা pিতিবিmত হে  তারমেধয্ 
তারতময্ হয়। সূেযর্র আেলা সব িকছুেতi পড়েছ িকnt আয়নােত যত পির ার pিতফলন হেব পাথের তার তলুনায় কম হেব। 
পাথেরর েথেক জেল আবার ভােলা pিতফলন হেব। জড় আর েচতন সবটা ভগবানরi, জড়টাo ভগবােনর েচতনটাo ভগবােনর। 
িকnt আমােদর sিবধার জn আমরা dেটা ভােগ িবভk কের বলিছ eটা হে  জড় আর eটা হে  ৈচতn। জড় আর েচতনi হেয় 
যায় েkt আর েktj। িযিন জােনন তাঁেক বলা হয় েktj আর েযটােক জানা হয় েসটােক বলা হে  েkt। eরপর বলা হে  – 
 

pকৃিতং পrু ৈ ব িবdয্ানাদী uভাবিপ। িবকারাং  gণাংৈ ব িবিd pকিৃতরসmবাn ।।১৯।। 

 সpম aধয্ােয় বলা হেয়িছল ভগবােনর dেটা pকৃিত, পরা o aপরা। ভগবানরi ei dেটা rপ। েযমন আমরা বিল 
ভগবােনর dেটা rপ – সাকার আর িনরাকার। aপরা pকৃিত হে  িনm pকৃিত যার েথেক সমs জড় পদােথর্র সৃি  হে  আর পরা 
pকৃিত হে  u  pকৃিত, যােক ৈচতn বলা হয়। েযমন আিম আিছ, আিম বুঝেত পারিছ আমার হাত, আমার কান, আমার েচাখ 
আেছ egেলা সবi জড় পদাথর্। িকnt আিম েয েবাধ হে  eটাi হল ৈচতn। ei dেটা িজিনষ জড় আর ৈচতn হে  aপরা আর 
পরা pকৃিতর সৃি । 
 
 eখন eখােন বলেছন pকৃিতং পুr ৈ ব িবdয্ানাদী uভাবিপ। আমরা eর আেগ বেলিছলাম েয গীতা হে  সমnয় শাst। 
dেটা মত আেছ, eকটা মত eকিদক িদেয় িনেয় যাে  আেরকটা মত an িদক িনেয় যাে , গীতা ei dেটা মতেক সমnয় কের 
িদে । ভারেতর েবিশর ভাগ দশর্ন পুrষ আর pকৃিতেক মােন না, আবার aেনক দশর্ন আেছ যারা ঈ রেক মােন না। েযমন 
সাংখয্দশর্ন, েযিট ভারেতর আধয্ািtক দশর্েন েবদােnর পেরi aতয্n grtপূণর্ দশর্ন। সাংখয্দশর্েনর িযিন pবkা কিপল মিুনেক বলা 
হয় ভারতীয় দশর্েনর জনক। সাংখয্দশর্েনর বkবয্ pচN দৃঢ় যুিkর uপর দাঁিড়েয় আেছ। আমরা সবাi ঈ রেক িনেয় আর ধমর্ ধমর্ 
কের eেতা মাতামািত কির িকnt েবিশর ভাগi জােননা েয িহnd ধেমর্র েপছেন েয সাংখয্দশর্েনর মত eকিট aনn বিল  sতnt দশর্ন 
রেয়েছ, aথচ ei দশর্েন ঈ েরর েকান কথাi েনi।   
 
 সাংখয্দশর্েনর মূল বkবয্ হে  – dেটা নদী গ া আর যমুনা পাশাপািশ pবাহ হেয় চেলেছ। গ া o যমুনা পাশাপািশ 
চলেত চলেত েকান েকান জায়গায় eক হেয় যাে , েযমন eলাহাবাদ স েম। িমেশ িগেয় িকছুটা চলার পর আবার আলাদা হেয় 
যায়। চলেত চলেত আবার তারা পরsের িমেশ যাে , বাংলা চারেক আড়াআিড় কের েলখা হেল েযমনিট হয়। সাংেখয্ eকটা নদী 
হে  ৈচতেnর বা পুrষ, আেরকটা নদী হে  জড় পদােথর্র বা pকৃিত। pকৃিত আর পুrষ, ei dেটা নদী আিদ কাল েথেক িনেজর 
মেত বেয় চেলেছ, আর aনnকাল ধের eiভােব চলেতi থাকেব। যখনi pকৃিত আর পুrেষর িমলন হয় তখন সৃি র েখলা শুr হেয় 
যায়। eখােন পুrষ মােন বয্াটােছেল আর pকৃিত মােন েকান নারীেক েবাঝাে  না, পুrষ মােন ৈচতnেক বলা হে  আর pকৃিত 
মােন জড়। যখন পুrষ pকৃিতর কাছাকািছ চেল আেস তখন pকৃিত পুrষেক েদেখ নৃতয্ শুr কের েদয়। েযমন চুmক পাথর েলাহার 
টুকেরার পাশ িদেয় িনেয় েগেল েলাহার টুকেরা gেলা নাচেত শুr কের েদয়। eিদেক pকৃিত যখন নাচেত শুr কের েদয় তখন 
পুrষ pকৃিতেক eত ভােলােবেস েফেল েয, ভােব েয আিমi নাচ করিছ। pকৃিতর নৃতয্েক পুrষ মেন কের eটা আমারi নৃতয্। 
পুrষ eiভােব pকৃিতর নৃেতয্ মুg হেয় যায় আর eiখান েথেকi সৃি  হয় সংসােরর। eiবার সংসার চলেত শুr করল। সংসার 
চলেতi থাকেছ, eiভােব চলেত চলেত eকটা সময় িবিভn ভােব মাnষ যখন dঃখ পায়, আঘাত পায়, ক  পায়, arপাত হয়, 
তখন বেল আমার eiসব িকছু লাগেব না। তখন পুrষ pকৃিতর েয মায়া েসiখান েথেক সের আসেত থােক। পুrষ যখন pকৃিতর 
কাছ েথেক সের আসেত থােক তখন pকৃিত আবার নতুন রকেমর েখলা িনেয় পুrেষর সামেন হািজর হয়। তখন পুrষ আবার 
pকৃিতেত মুg হেয় পেড়। আবার pকৃিত েথেক যখন পুrষ ক  পায় তখন আবার েস pকৃিত েথেক সের আসেত শুr কের। 
eiভােব চলেত চলেত pকৃিতর ভাNাের যত রকেমর েখলা েদখােনা মজুত থােক সব যখন েশষ হেয় যায়, পুrষo যখন বুেঝ েনয় 
েয আমার pকৃিতর সব েখলা েদখা িমেট েগেছ, তখন েস বেল আমার আর েকান িকছুi লাগেব না। তখন পুrষ আর pকৃিতর 
নদীটা আবার আলাদা হেয় যায়।  
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 ei পুrষ আর pকৃিতেক বলা হে  িবdয্ানাদী uভাবিপ, েভতের েয ৈচতn সtা আেছন িতিন aনn o aনািদ আর 
pকৃিত, মােন েয জড় পদাথর্ েসটাo aনািদ। িবকারাং  gণাংৈ ব, pকৃিতর যখন িববতর্ন হেত শুr হয়, মােন pকৃিত েথেক আসেছ 
মহৎ, মহৎ েথেক aহ ার, aহ ার েথেক সূk ভূত, sূল ভতূ, sূল ভূত েথেক iিndয়ািদ, egেলা সব েবেরাে  pকৃিত েথেক। eখােন 
বkবয্ হে  পুrষ িযিন, যােক ৈচতn বলা হে , আtা িযিন তাঁর কখনi েকান রকেমর িবকার বা িববতর্ন হয় না। যা িকছু িবকার, 
পিরবতর্ন সব pকৃিতেতi হে , আtােত ei ধরেণর িকছু হয় না। ei জায়গাটােক আমরা aেনেকi ধরেত পািরনা, eটা eকটা 
aতয্n grtপূণর্ িদক। েয িজিনেষর পিরবতর্ন হয় েসটাi pকৃিতর anগর্ত। আমােক েকu pশংসা করেল মনটা খুিশেত ভরপুর হেয় 
যায়, আবার আমােক েকu গালাগাল িদেল মনটা িবমষর্ হেয় েগল। তাহেল মনটা eক সময় ভােলা হে  আেরক সময় খারাপ হে , 
মনটা তাi জড় পদাথর্ বা pকৃিতর হেয় েগল। আমরা েছাটেবলা েথেক িশkা েপেয় eেসিছ েয মনi সব, মেনর বাiের আর িকছু 
েনi। িকnt েবদােn o সাংেখয্ মন হে  aিত সাধারণ বst। আমােদর ei শরীেরর যাবতীয় যা িকছু আেছ সবi বয়স বাড়ার সােথ 
সােথ পােl যাে , তাi ei শরীেরর সব িকছুi হে  জড় পদাথর্। মহাকােশ যত নkt, তারা, নktপু , ei পৃিথবীর যা িকছু 
আেছ সব িকছুi pকৃিতর anগর্ত। িবকারধমর্ী যা িকছু আেছ সবi pকৃিত মােন জড়।  
 
 সাংখয্দশর্েনর হল ei মতবাদ। েবদাn আর সাংখয্ eকi দশর্ন িকnt েবদাn আর সাংেখয্র তফাৎ হে , সাংখয্ মেত পুrষ 
আর pকৃিত পুেরা আলাদা, eরা dেটা েযন নদী, aনািদ aনn কাল েথেক বেয় চেলেছ। িকnt েবদাn মেত িযিন ভগবান বা ঈ র বা 
আtা তাঁর eকটা aংশ েযন জড় pকৃিত হেয় যায়। েযেহতু ভগবান aনn েসiজn জড় পদাথর্o aনn। ভগবান aনn বেল ৈচতn 
বা পুrষo aনn। েসiজn বলেছ পুrষ আর pকৃিত aনn। েকন বলেছ aনn? কারণ aনেnর েকান aংশ হেত পােরনা। eকটা 
িজিনষ বৃহৎ তার aংশ হেত পাের িকnt িযিন aনn তাঁর েকান aংশ হয় না। ভগবান aনn তাi তাঁর যা িকছু আেছ েসটাo aনn। 
সpম aধয্ােয় ভগবান বলেছন আমারi dেটা pকৃিত, পরা o aপরা। তাi পরা pকৃিত েযমন aনn aপরা pকৃিতo aনn। eখােন 
eেস সাংখয্ আর েবদাn eক হেয় েগল। tেয়াদশ aধয্ােয়র ei ঊিনশ নং ে াক খুবi গভীর eক তttেক uপsাপন করেছ, ei 
ে াকিটi সাংখয্দশর্ন আর েবদাn দশর্েনর েমলবnন করাে । মুশিকল হল সাংখয্দশর্নেক পুেরাপিুর েমেন িনেল aেনক েkেt সমsা 
eেস যায়, েবদাn দশর্নo আবার সাংখয্দশর্নেক gহণ করেত asীকার কের। িকnt সাংেখয্র িকছুটা আর েবদােnর িকছুটা িনেয় 
বয্াসেদব আর শ রাচাযর্ eখােন সাংখয্ আর েবদাnেক িমিলেয় িদে ন। সাংখয্দশর্নেক বলেছন তুিম েয বলছ পুrষ আর pকৃিত ei 
dেটা aনািদ আর aনn, তিুম িঠকi বলছ, eর মেধয্ ভুল িকছু েনi। িকnt ei dেটা ভগবানরi। েযেহতু ভগবান aনn তাi ei 
dেটােকo aনn হেতi হেব। তার মােন eনারা সাংখয্ েথেক eক কদম েপছেন িগেয় েবদাn আর সাংখয্েক pায় eক জায়গােত 
eেন দাঁড় কিরেয় িদেলন। sামীজী েবদাn আর সাংেখয্র uপের যত ভাষণ িদেয়েছন িতিন িকnt সাংখয্ আর েবদােnর িমল েযখােন 
আেছ েসi জায়গােত েবিশ েজার িদেয়েছন। eখন েয দশর্নgেলা আমােদর সামেন আসেছ, েবদাn দশর্ন েযভােব egেলােক বয্াখয্া 
কেরেছ, িবেশষ কের sামীজী েযভােব বয্াখয্া কেরেছন, েসটা িকnt শ রাচােযর্রi মত, েযটা আচাযর্ ei ে ােকর ভাে  বয্াখয্া 
কেরেছন। ভগবান aনn বেল তাঁর সব িকছুi aনn, তাঁর pকৃিতo aনn। তাঁর pকৃিত di ধরেণর পরা o aপরা pকৃিত, পরা 
pকৃিত পুrষ বা ৈচতn আর aপরা pকৃিত জড় পদাথর্। িকnt পুrষ pকৃিতর িমলেন যা িকছু িkয়া িবিkয়া আর তার যা ফল হে  
েসটাo িকnt pকৃিতর anগর্ত। 
 
 ei ে াকিট ei িদক েথেকo খুব তাৎপযর্ েয eখােন ঈ র ei শbটা েকাথাo আনা হে  না, বলা হে  পুrষ আর 
pকৃিত। আচাযর্ শ র খুব snর eকটা যুিk িদেয় সাংখয্ মতাবলmীেদর বলেছন, ঈ রেক যিদ পুrষ আর pকৃিতর uপের না মানা 
হয় তাহেল আমােদর যত শাst আেছ সব িমথয্া হেয় যােব। কারণ ei dজনেক কােছ আনার জn eকজনেক দরকার। ঠাkরেক 
িগিরশ েঘাষ িজেjস করেছন – grর িক pেয়াজন আেছ? grেক েকন দরকার? ঠাkর বলেছন gr হেলন ঘটক। আেগকার িদেন 
ঘটকরা েছেলর জn েমেয় খঁুজত আর েমেয়র জn েছেল খুঁজত। eখন ঘটেকর ঘটকািল uেঠ েগেছ, বতর্মােন েছেল েমেয়রা 
িনেজরাi iন্টারেনেট িনেজেদর পছেnর পাt-পাtী খঁুেজ েবড়াে । আজেকর যুেগ iন্টারেনটেকi ঘটক বলা েযেত পাের। সাংেখয্র 
পুrষ আর pকৃিত aনn, িকnt eেদর িমলন ঘটােব েক? তার কারণ পুrষ িযিন ৈচতn েস aিkয়, চলেত পােরনা। an িদেক 
pকৃিত েস সিkয় িকnt তার বুিd েনi, জড়। পুrষ যখন pকৃিতর কােছ চেল আেস তখন pকৃিতেত বুিd eেস যায়। িকnt পুrষ 
pকৃিতর কােছ আসেব িকভােব? eকজেনর চলার kমতা েনi, পুrষ ৈচতn তাi তাঁর চলার িকছু েনi, আর pকৃিতর বুিd েনi, 
আিম েকান িদেক যাব, িকভােব যাব eটা েবাঝার বুিdo pকৃিতর েনi। েসiজn ভগবােনর দরকার, ভগবান না হেল dজেনর িমলন 
হেত পােরনা। িdতীয় কথা হে , যিদ ৈচতn আর জড় aনn হয়, েসi ৈচতn বা পুrষ যখন pকৃিতর ফাঁেদ আটেক যায় তখন েস 
েবেরােব িক কের? েয িজিনষটা aনn েসখােন েথেক েবিরেয় আসার েকান p i হয় না। eখন pকৃিত aনn, তার শিko যিদ aনn 
হয় তাহেল আtা বা পুrষ েয বnেন পেড় েগেছ েসেতা েকান িদনi pকৃিত েথেক েবেরােত পারেব না। িকnt সব শােstর েশষ কথা 
হল মুিk, সব ধমর্ সব শাst মুিk মুিk কের িচৎকার কের চেলেছ। ei যিদ পিরিsিত হয় তাহেল িক কের মুিk সmব? তখন eক 
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ততৃীয় সtােক থাকেতi হেব, িযিন ei পুrষ o pকৃিতর েথেক েবিশ kমতাবান o শিkশালী আর ei dেটারi িতিন বাiের, েসi 
ততৃীয় সtা িযিন, িতিনi হে ন ভগবান। pকৃিত আর পুrেষর কথা বলার পর বলেছন সংসারটা িক? 
 

কাযর্করণকতৃর্েt েহতঃু pকিৃতrচয্েত। পrুষঃ sখdঃখানাং েভাkেৃt েহতrুচয্েত।।২০।। 
পrুষঃ pকিৃতেsা িহ ভঙু্ েk pকিৃতজাn gণাn । কারণং gণসে াহs সদসদ্ েযািনজns।।২১।। 

 সংসারটা িক? েভাগ আর েভাkাi হল সংসার। যিদ েভাkা না থােক তাহেল েভােগর সামgী েরেখ েকান uেd i িসd 
হেব না। an িদেক যিদ েভাগ না থােক তাহেল েভাkা েথেকo িকছুi হেব না। সংসার হেত েগেল ei dেটা েভাগ আর েভাktৃেক 
চাi। কাযর্করণকতৃর্েt, কাযর্ মােন eখােন শরীর আর করণ হে  ei iিndয়gেলা, কতৃর্t হে  েযখােন আিম কাজ করিছ ei েবাধ 
হে । যত রকেমর কাযর্ আর কােযর্র যত রকেমর rপ আেছ, তার করণ আর ei েবাধ েয আিম করিছ, egেলা সবi 
pকৃিতrচয্েত, pকৃিতর anগর্ত। পুrষঃ sখdঃখানাং, ei পুrষ, িযিন ৈচতn, ei শরীেরর মেধয্ aবsান করেছন, িতিনi ei সব 
sখdঃখানাং েভাkৃেt েহতুrচয্েত, সব িকছুর eকমাt েভাkা িতিনi। েভাগ েক করেছ? পুrষ। কােক েভাগ করেছ? pকৃিতেক। 
কার মাধয্েম েভাগ করেছ? pকৃিতর মাধয্েমi করেছ। পুrষ pকৃিতর dারাi pকৃিতেক েভাগ কের। েযমন, পুrষ eকটা ভােলা দৃ  
েদখেছ। eখন ei দৃ  েস িক িদেয় েদখেছ? েচাখ িদেয়। েচাখটা pকৃিতর, যােক করণ বলা হেয়েছ। দৃ  েযটা েদখেছ েসটাo 
pকৃিতর। েক েদখেছ? পুrষ বা ৈচতn। ঠাNা জেল যিদ গরম েলাহােক চুিবেয় েদoয়া হয়, তখন জল হেয় যায় গরম, েলাহা হেয় 
যায় ঠাNা। পুrেষর সােথ যখন pকৃিতর িমলন হয় তখন িঠক ei িজিনষটাi হয়। eরা dজেনi িবপরীত ধমর্ী, মােন পুrষ হে  
ৈচতn pকৃিত জড়। িকnt যখন িমলন হয় তখন পুrষ মেন কের ei sখ dঃখ সব আমার, an িদেক pকৃিত মেন করেত শুr কের 
আিম ৈচতn, ৈচতnটা আমার। eর ফেল আমার েয মন েসটা হে  জড়, িকnt মন ভাবেছ আিমi ৈচতn, আর আিম, েয েভাkা, 
েস মেন কের আিম sখী আিম dঃখী। িকnt ৈচতেnর কখনi sখ-dঃখ হেতi পােরনা। আমরা যখন কাrর pশংসা কির আসেল 
আমরা তার মেনরi pশংসা করিছ। যােক pশংসা করা হে  েস মেন করেছ আমার মনটা কত বুিdমান। িকnt মেনর েকান বুিd 
েনi। আবার যখন কাrর সমােলাচনা করিছ তখন িতিন বলেছন – তুিম আমার বুেক খুব ক  িদেল। আসেল িতিন বলেত চাiেছন 
তাঁর েয anভূিত হে  eটা েবদনাদায়ক। তারঁ েতা েবদনাgs হoয়ার কথা নয়, েবদনা pাp হoয়া েতা মেনর কাজ। িকnt পুrষ 
িনেজেক েবাকার মত মেনর সােথ eকt কের েনয়। িবেয়র পর sামী stীর হাত ধের বা stী sামীর হাত ধের বেল – েতামার dঃখ 
আমার dঃখ, েতামার sখ আমার sখ। িকnt েবােঝনা েয তিুম তিুমi, আিম আিমi, েতামার jর হেল আমার jর হেব না, েতামার 
হাত েকেট েগেল আমার হাত িদেয় রk েবেরােব না। পুrষ আর pকৃিত িবপরীেত ধমর্ী িকnt e oেক o তােক ধের িনেয় aপেরর 
ধমর্টােক িনেজর ধমর্ মেন কের পুrষ মেন কের আিম sখী আিম dঃখী, আর pকৃিত মেন কের আিম ৈচতn। মন জড় িকnt েস 
ভাবেছ আমার বুিd, আমার jান। আর আিম ভািব, আমার ক  হে । িকnt আমারেতা ক  হবার কথা নয়। আসল আিমটা েক? 
মাnেষর যখন মুিk হয় যায়, যখন তার jানলাভ হয় তখন মাnষ eiটাi েদেখ েয আমার আসল আিমটেতা আtা, আtার সােথ 
eসেবর েকান সmকর্i েনi, egেলা েতা মেনর ধমর্, শরীেরর ধমর্।  
 
 মূল কথা হল, আমার েয শুd ৈচতn আtা ei pকৃিতর সােথ িনেজেক eক কের িনেয়েছ। eর আেগ েযমন বেলিছেলন 
– aসিkরনিভষ ঃ পুtদারগৃহািদষু, তিুম েতামার সnােনর সে  eক কের েরেখেছ, েতামার stী, েতামার বািড়, গািড়, সmিtর সােথ 
জুেড় িদেয়ছ। নতুন গািড়টা eয্িkেডেন্ট েভে  েগল আিম কাnা শুr কের েদi। িবরাট সmিt eেস েগল আিম আনেn লািফেয় 
uঠিছ। ei সmিt, ei বািড়, গািড়র সােথ আমার আদেপi েকান সmকর্ েনi। গাড়ীটা িক আমার শরীর? শরীর নয়, িকnt গাড়ীর 
সােথ আিম িনেজেক eকt anভব করিছ বেল গাড়ীটা েভে  যাoয়ােত আমার বয্াথা anভব হে । িঠক েসiভােব আমরা আমােদর 
শরীেরর সােথ িনেজেক eক কের েরেখ মেন করিছ শরীরটাi আিম, eর ফেল শরীেরর ধমর্াnসাের যা িকছু হে  তােত আমরা aিsর 
হেয় পড়িছ। যারা আেরকটু uপের তারা িনেজর মেনর সােথ eকt কের েনয়, মেনর ভােলা হেল েস sখী হে , মেনর খারাপ িকছু 
হেল েস েভে  পড়েছ। ei যা িকছু sখ-dঃখ, বয্াথা েবদনা, আনn, িনরানn সব িকছুর eকটাi কারণ, তা হল পুrষ pকৃিতর 
সােথ িনেজেক েবঁেধ েফেল pকৃিতর ধমর্েক িনেজর ধমর্ কের িনেয়েছ। eখােন িকnt মেন রাখেত হেব ei pকৃিত িকnt নারী নয় আর 
পুrষ বয্াটােছেল নয়। পুrষ হে  ৈচতn আর pকৃিত হল জড়। eর মেধয্ আিম হি  পুrষ যুk pকৃিত, েয নারী েসo পুrষ যুk 
pকৃিত। যত পশু আেছ সব পশুo ei পুrষ আর pকৃিতর িমলেনর ফল। িকnt পেরর িদেক েকu েকu pকৃিতেক নারীর সে  জুেড় 
িদেয়েছ, সাংেখয্ েকাথাo নারী-পুrেষর কথা বলা হে  না। eকজন নারীর েয সমsা েসi eকi সমsা eকজন পুrষেরo। sূল 
শরীর েথেক যখন সূk শরীের েবিরেয় যায় তখন নারী-পুrেষর আর েকান িবেভদ থাকেছ না। েয সূk শরীর মৃতযু্র পর sূল 
শরীরেক েছেড় েবিরেয় আসেছ পের েস নারীর শরীেরo জn িনেত পাের আবার পুrষ শরীেররo জn িনেত পাের। িযিন ei সূk 
শরীেরর েপছেন আেছন তাঁর পুrষ-নারীর েকান েভদ েনi। সkূ শরীর েয ধরেণর sূল শরীর ধারণ করেব, েসi শরীেরর মত েস 
কাঠােমা েপেয় যােব। িকnt sূল আর সূk শরীেরর েপছেন আtার কােছ চেল েগেল নারী পুrেষর েভেদর েকান p i থােক না। 
eটােক আরo ভােলা েবাঝা যােব, আমােদর শাst কখনi েমেয়েদর জn আলাদা সাধনা আর েছেলেদর আলাদা সাধনার কথা বেল 
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না, েকননা মেনর েয সমsা েসটা েছেল-েমেয় uভেয়র েkেt eক। আমােদর িহnd দশর্েনর ধারণা anসাের পরবিতর্ জেn eকটা 
েমেয় েছেল হেয় েযেত পাের েছেল েমেয় হেয় েযেত পাের।  
 
 eবাের তুিম বুেঝ েগেল পুrষ িক, pকৃিত িক, eেদর িক িক ধমর্, eবাের েতামােক জানেত হেব িযিন িঠক িঠক েktj 
িতিন িক রকম। ভগবান আবার আমােদর েভতেরর িদেক দৃি টা ঘুিরেয় িদে ন –  
 

uপd াnমnা চ ভতর্া েভাkা মেহ রঃ। পরমােtিত চাপযু্েkা েদেহহিsn পুrষঃ পরঃ।।২২।। 

 িযিন পুrষ, আtাrেপ শরীেরর েভতের aিধ ান কের আেছন, তাঁর িক িক ধমর্? িতিন হেলন uপd া, মােন সাkী হেয় 
সব িকছু েদেখ যাে ন। আসেল আtার eকটা ধমর্ হে  িতিন েকান িকছুেতi জড়ান না। িতিন anমnা, িযিন anেমাদন কেরন। 
ei িজিনষটা আবার সাংখয্ েথেক িনেয় আসা হেয়েছ। ঠাkর খুব snর uপমা িদেয় ei anমnােক বুিঝেয় িদে ন। কােজর 
বািড়েত িগnী সব কাজ কের যাে , বািড়র কতর্া eক জায়গায় বেস ভুrর ভুrর কের তামাক েটেন যাে । িগnী মােঝ মােঝ আঁচেল 
হাত মুছেত মুছেত eেস কতর্ােক জািনেয় যাে , ei কাজটা করেত হেব, কতর্াo hঁm  eকটা শb কের anেমাদন কের িদে । 
pকৃিতo ৈচতেnর anেমাদন ছাড়া েকান কাজ করেত পােরনা, ৈচতn সtা আেছ বেলi pকৃিত সব করেত পারেছ। ৈচতn সtা 
যখন শরীর েথেক েবিরেয় যায় তখন শরীর থাকেলo মাnষ িকছুi করেত পােরনা, কারণ তার anেমাদন করার তখন েকu েনi। 
ভতর্া শেbর aথর্ হে  িযিন আমােদর pেয়াজনীয় যা িকছু আেছ তা সরবরাহ কেরন। ভতর্া শb েথেক ভাতার ei শb eেসেছ, 
ভাতার মােন sামীেক ভাতার বলা হয়, stীর যা যা দরকার সব sামী েযাগাড় কের েদন, aথর্াৎ িযিন ভরণ-েপাষণ করেছন। যার 
েচােখর দৃি  pবল, কান যার pখর, বুিd যার তীk, তার মােন iিndেয়র তারতময্ আেছ। eেদর iিndয়gেলা ভােলা কাজ কের। িক 
কের iিndয়gেলা ভােলা কাজ করেছ? বলেছন - তার েভতের েয ৈচতn সtা রেয়েছন, িযিন আtা তাঁর ৈচতn শিk ei 
iিndয়gিলেত েবিশ কের pিতফিলত হে  বেল egেলা ভােলা কাজ করেত পারেছ। যার মেধয্ pিতফিলত ৈচতn যত s , তার 
iিndয়gেলা তেতা ভােলা কাজ কের। pিতফিলত ৈচতn েকন বলা হে , কারণ ei েচাখ, কান, নাক eেদর আসেল েকান ৈচতni 
েনi, সব জড়। েভাkা বলা হে  আtােক, িযিন হে  pকৃত েভাkা। আমরা যখন েকান িকছু খাi তখন আsাদ কের িজhা, আsাদ 
কের েস মিs েক খবর েদয়, িকnt মিsে র েপছেন বেস আেছন েসi sয়mূ। ভাল লাগা sয়mরূ হoয়া চাi, uিনi হে  িঠক িঠক 
েভাkা। শরীেরর িযিন আtা িতিন হেলন মেহ রঃ, oরঁ uপের আর েকui েনi।  
 
 পরমােtিত চাপুয্k েদেহহিsn  পুrষঃ পরঃ, িতিনi হে ন পরমাtা। আসেল আমােদর িযিন পরমাtা েবদােn তাঁর সােথ 
আtার েকান পাথর্কয্ করা হয় না। েভতের িযিন anযর্ামী আেছন আর বাiের সবর্বয্াপী িযিন আেছন তাঁরা eক o সমান। ei হে  
েktেjর gণ o ধমর্ – uপd াnমnা চ ভতর্া েভাkা মেহ রঃ। পরমােtিত চাপুয্k েদেহহিsn  পুrষঃ পরঃ।। ei েদহ েযটা আেছ 
eটা েথেক েktj সmূণর্ ভােব আলাদা। ৈচতn সtাi হে  আসল সtা। আমার মন েকমন, আমার িচnা ভাবনা েকমন ei সব 
িজিনষ anযর্ামীর েগাচের থােক। আিম যখন কাrর সামেন দাঁড়াi তখন আমার anযর্ামী আমার সামেনর েলাকিটর anযর্ামীেক 
সরাসির p  কের েলাকিট িক রকম? তার anযর্ামীo সরাসির বেল েদয় েলাকিট ei রকম। তখন oর anযর্ামী আমার anযর্ামীেক 
বেল েদয় eর সােথ ei রকম বয্বহার কর, আর আমার anযর্ামী বেল oর সােথ ei রকম বয্বহার কর। েসiজn যারা খারাপ 
েলাক হয়, তােদর খারাপ েলােকর সােথi বnুt হয়। আিম যিদ খারাপ হi, আর েয খারাপ েলােকর সােথ েমলােমশা শুr করেত 
যাব তখন আমার anযর্ামী তার anযর্ামীেক বেল েদয় েলাকিট িকnt েবশ েগালেমেল, সােথ সােথ dজেনর মেধয্ বnুt কিরেয় েদয়। 
anযর্ামী আবার সাkী, দূর েথেক সব িকছু েদেখ যােবন, েকান িকছুেতi জড়ােবন না। sয়mূ িযিন, িতিন কখনi বলেবন না েয 
েতামার মনেক িঠক কর, তার ভাির বেয় েগেছ বলেত। তুিম যিদ চাo খারাপ হেত তাহেল খারাপi হo, আর েতামার সােথ খারাপ 
েলােকর বnুt কিরেয় েদেব। খারাপ েলােকর কােছ যখনi ভােলা েলাক আসেব, িতিন আেs আেs তােক ভােলা েলােকর কাছ েথেক 
সিরেয় েদেবন। anযর্ামী, sয়mূ িঠক ei ভােব আচরণ কের থােকন।  
 
 িকছু েলাক আেছ যারা আেkপ কের, dঃখ হতাশায় বেল আমােক জগৎ িচনল না। eরা েতা ভগবানেকo ছািড়েয় েগল, 
মাnষেতা ভগবানেকo িচেন েফেল, আর তুিম eেতা কিঠণ েয সারা জগৎ েতামােক িচনেত পারল না! িকnt েতামার সামেন িযিন 
আেছন তাঁর anযর্ামী েতামােক eক ঝলক েদেখi বেল েদেবন তুিম েকমন। eকটা মাnষেক েবাকা বানােনা aত সহজ নয়, হয় িক, 
aেনক েkেt মাnষ েমেন েনয়, েমেন েনoয়া ছাড়া িকছু করারo েনi। বাবা-মা েযমন সnােনর সব িকছু েমেন েনয়, িঠক েতমিন 
anযর্ামীo েমেন েনন। যখনi আিম eকটা েলােকর সামেন দাঁড়াব, আমার anযর্ামী বেল েদেবন েলাকটা েকমন, aেনেক সময় 
আমরা eটােক বিল sjা, িকnt েকান sjা নয়, iিndেয়র মাধয্ম বয্িতেরেক পির ার েসাজাসাpা jান। eমিনেত আমরা যা িকছু 
িশিখ জািন সবi iিndেয়র মাধয্েম জানিছ। িকnt eকজেনর anযর্ামী সােথ আেরকজেনর anযর্ামীর সরাসির আদান-pদান চেল, 
ৈচতn ৈচতেnর সােথ pতয্k ভােব েযাগােযাগ হেয় যায়। েসiজn যখন েকu বেল সারা জগৎ আমােক ভুল বুঝল, আর তুিমo 
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আমােক ভুল বুঝেল। িকnt েকাথাo িকছুi ভুল েবাঝাবুিঝ হয়িন, আজ পযর্n যা বুেঝ eেসেছ িঠকi বুেঝ eেসেছ। আমােদর সবার 
জীবন িচিনেত বািলেত িমেশ আেছ। আিম আমার িচিনটুkেক েদখিছ আর তুিম আমার বািলটুkেক েদখছ। েতামার বািল আেছ বেলi 
তিুম বািল েদখছ। জগেত eকিট েলাকo েনi েয তােক ভুল েবাঝা হেয়েছ। ভুল েবাঝার েকান সmবনাi েনi, সবাiেক িঠকi েবাঝা 
হেয় আেছ, শুধু আমােদর দৃি টা েকাথায় েফলিছ েসiখােন তফাৎ হেয় যায়। ভুল েবাঝাবুিঝ েকাথায় হেব? েযখােন কথা িদেয় িবচার 
হে , েযখােন েচাখ িদেয়, iিndয় িদেয় মাপা হে , েসখােন ভুল েবাঝাবুিঝ হoয়াটা asাভািবক নয়। িকnt anযর্ামী anযর্ামীর মেধয্ 
েকান ভুল েবাঝাবিুঝর aবকাশ েনi, কারণ তােদর কথাবাতর্া সরাসির হয়, েকান iিndেয়র মাধয্েম হয় না। আবার anযর্ামীর 
আoয়াজ িমনিমেন িফনিফেন হয়, আর iিndেয়র আoয়াজgেলা ঢাকেঢাল েপটানর মত আoয়াজ হয়। ঐ আoয়ােজ anযর্ামীর 
আoয়াজটা হািরেয় যায়। েয মাnষ যত চুপচাপ, শাn থােক, িkয়া-কমর্ যত কম হয়, েসi anযর্ামীর ei আoয়াজটােক তত ভােলা 
শুনেত পাের। েযমন ীরামকৃ , িতিন ঐ তীb সাধনা করার পর তাঁর anঃকরেণর eত শুিd হেয় েগেছ, যার ফেল তাঁেক েকান 
িকছুর জn তাঁর iিndেয়র uপর িনভর্র করা কােক বেল জানেতনi না। ঠাkেরর anযর্ামীi বেল িদে  eটা ei। ঠাkেরর কােছ 
যখন েকান েলাক আসত িতিন েলাকটার েভতরটা কাঁেচর েশােকেসর েভতের রাখা িজিনেষর মত সব s  েদখেত েপেতন। েসiজn 
বলা হয় ei পিৃথবীেত ভুল েবাঝাবুিঝর েকান aবকাশi েনi। েয মেন করেছ জগৎ আমােক িচনেত পারল না, জগৎ আমােক মলূয্ 
িদল না, বুেঝ িনেত হেব েলাকিট pচN েগালেমেল, তার িবনােশর রাsা পির ার হেয় আেছ। মাnেষর sের েপৗঁছােত তার aেনক 
জn eখনo বািক আেছ। যাi েহাক, eরপর ভগবান বলেছন –  
 

য eবং েবিt পrুষং pকিৃতং চ gৈণঃ সহ। সবর্থা বতর্মােনাহিপ ন স ভেূয়াহিভজায়েত।।২৩।। 

 যখন মাnষ পুrষ আর pকৃিতর pেভদটা ধের েফেল, তখন ন স ভূেয়াহিভজায়েত, েস েয কাজi কের থাkক না েকন 
তার আর পুনজর্n হয় না। pেতয্ক জীেবi মতৃযু্র পেরo তার জীবেনর aিst an eক ভােব চলেত থােক, ei ধারণােত যিদ 
আমার িব াস না থােক তাহেল ধমর্ o আধয্ািtক জীবন আমার জn নয়। ধমর্ o আধয্ািtকতা সবার জn নয়, যারা যুিkবাদী, 
যারা বলেছ আিম শুধু িবjােনi িব াস কির, ধমর্ তােদর জn নয়। িকnt যিদ আিম িব াস কির েয, মতৃযু্র পরo আমার জীবন 
pবাহ an eক খােত an ভােব চলেত থােক, তাহেল আিম েয েকান ধমর্i aবলmন করেত পাির, আিম িহnd হেত পাির, আিম 
ী ান হেত পাের, েবৗd, ৈজন, iসলাম েয েকান ধমর্i gহণ করেত পাির। eটা েগল eকটা িদক, eরপর আেরকিট িদক হে , 

যিদ আিম পুনজর্েn িব াস না কির তাহেল ভারতীয় েকান ধমর্i আমার জn নয়, তাহেল ী ান বা iসলাম ধেমর্ েযেত হেব।  
 
 ভারেতর মূল ধমর্ হে , িহnd, েবৗd, ৈজন আর িশখ ধমর্। ভারতীয় ei চারেট ধেমর্র ৈবিশ য্ হে  eরা pেতয্েকi 
পুনজর্nবােদ িব াস কের। আিম যিদ বিল আিম ধেমর্র সব কথা মানেত পাির িকnt পুনজর্nবাদেক মানব না, তাহেল ভারেতর েকান 
ধমর্i আমার জn নয়, আমােক হয় ী ান হেত হেব নতবুা iসলাম ধমর্ gহণ করেত হেব। eমনিক যারা েবৗdধমর্ালmী, যারা িনবর্াণ 
িনবর্াণ কেরন, তারাo বেলন িনবর্াণ না pািp হoয়া পযর্n পুনজর্n চলেতi থাকেব। িকভােব পুনজর্n হয়? eেদর মেত বলা হয় 
সি ত আর pারb anসাের পুনজর্n হয়। আমরা সবাi কাঁেধ eকটা পুটিল িনেয় ঘুের েবড়াি । িক রকম পুটিল বেয় েবড়াি ? 
কmুয্টােরর হাডর্িডেsর মত। হাডর্িডsেক যিদ িজেjস করা হয় েতামার eেত কত িজিব েমেমাির আেছ? চার িজিব েমেমাির হেত 
পাের, আট িজিব েমেমাির হেত পাের, িকnt তার সাiজটা eক থােক।  েচিকং করেল জানা যােব হাডর্িডেsর েমেমাির কতটা বয্বহার 
করা হেয়েছ। আমােদর সবারi মেধয্ ei রকম eকটা হাডর্িডs েমেমাির রেয়েছ। জn জn ei েমেমািরটােক আমরা বহন কের 
চলিছ। আমােদর ei হাডর্িডs েমেমািরেত িক থােক? সি ত কমর্ আর pারb কমর্। যা কমর্ কেরিছ, ভােলা মn েয কমর্i েহাক না 
েকন, সব ঐ হাডর্িডেs িগেয় েরকডর্ হেয় থােক। মৃতযু্র পর যখন আবার eকটা জn েনoয়ার সময় আেস, তখন েস eকটা শরীরেক 
ধের েনয়। শরীর ধের েনoয়ার সােথ সােথ কmুয্টােরর েpাgািমং েযটা করা আেছ েসটা আেগর আেগর জেn িক িক েস সংgিহত 
হেয় আেছ সব সংgহgেলা েক সািচর্ং করেত শুr কের, আর িঠক কের েনয় ei শরীেরর মাধয্েম িক িক িজিনষ েবেরােত পাের। 
তখন ঐ িজিনষgেলােক েমেমাির েথেক েটেন দাঁড় কিরেয় েদয়, egেলােক বলা হে  pারb। তারপর থােক oয়ািকর্ং েমেমাির, েয 
েpাgােম কাজ করা হে  েসi েpাgািমংটুk সামেন eেস েগেছ। আমােক যিদ eখন oয়াকর্ pেসিসংe কাজ করেত হয় তাহেল 
oয়াকর্ pেসিসং eর েpাgােম চেল যােব, যখন ডাটা pেসিসং e কাজ করব তখন ডাটা pেসিসং েpাgােম চেল েযেত হেব, আবার 
iন্টারেনেট কাজ করেল iন্টারেনিটং েpাgািমং e চেল যাব। eiটােক বলেছ pারb। pারেbর মেধয্ আবার dেটা থােক, eকটা হে  
aনারm, আেরকিট হল ফলীয়ান। aনারm মােন eখনo পের আেছ। ei েয আমরা pায়i বিল আগামীকাল আমার িক হেব আিম 
িক কের জানব। আমার pারb েযটা আেছ তার েকানটা কাজ করেব আমরা বলেত পািরনা। aেনক সময় আমরা বিল – আমার 
জীবেন িক eক aঘটন ঘেট েগল। িকnt aঘটন না হoয়াটাi আ েযর্র। আমার জীবন যিদ সাদামাটা ভােব চলেত থােক, তার মােন 
আগামীকাল িক হেব সবi বঝুেত পারিছ তাহেল আমার জীবনটা eকটা পাথেরর টকুেরা ছাড়া আর িকছুi নয়, পাথেরর টুকেরাo 
জােন আিম আজ েযখােন আিছ আগামীকালo eiখােনi ei ভােবi পেড় থাকব। আজ েথেক হাজার বছর আেগ িহমালেয় যা পাথর 
িছল eখনo েসi পাথর েসiভােবi পেড় আেছ। িকnt মানব জীবন পাথেরর মত পেড় থােক না, eর জীবেনর pিতিনয়ত পিরবতর্ন 
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হেয়i চেলেছ। eকটা মােছর জীবেন িক হেব সবাi েমাটামুিট আnাজ কের িনেয়েছ, মাছটা জেল জn িনল, েপাকা-মাকড় যা 
খাoয়ার েখেয় িনল, eকিদন েকu eেস মাছটােক ধরেব, টুকেরা টকুেরা কের nন-হলুদ মািখেয় গরম েতেল েছেড় ভাজা ভাজা 
করেব। িকnt eiভােব মানব জীবেনর েকান ভিব ৎবাণী করা যায় না। আমােদর কার িক pারb আেছ আমরা েকu জািননা, 
আগামীকাল আিম রাজা হেয়o েযেত পাির আবার ফিকরo হেয় েযেত পাির, িক হব েকu বলেত পােরনা। েযসব সাধারণ মাnেষর 
জীবেনর ভিব ৎবাণী কের েদoয়া যায় তাহেল বুেঝ িনেত হেব মরার পর েস গাছপালা হেয় জn েনেব। মাnেষর জীবেন যিদ oঠা 
নামা না হয় তাহেল বুঝেত হেব েয েকাথাo েকান েগালমাল আেছ, যিদ কাrর জীবন ei রকম oঠা নামা শূn হয় তাহেল বুঝেত 
হেব েস ভুেল মাnষ হয় জn িনেয়েছ, তার kkর েবড়াল হেয় জnাবার কথা িছল। pারb মােনi হল তাi, িকছুi বলা যায় না 
জীবেনর কখন িক হেব, আর eiভােব eকবার uঠেব আবার নামেব। ফলীয়মান কমর্ হল, eখন আিম যা করিছ eটা আেগর আেগর 
pারb কেমর্র ফলবশতঃ করেত হে ।  
 
 eখােন তাi বলা হে , েয মুhেতর্ আিম জানেত পারলাম আtা িক আর জড় পদাথর্ িক, সে  সে  আমার েয সি ত কমর্ 
হাডর্িডেs আেছ েসটােক ফরেমট কের েদoয়া হল, ফরেমট মােন হাডর্িডsটা খািল কের েদoয়া, ভােলা মn যা কমর্ েরকেডর্ড িছল 
সব মেুছ িদল, ন স ভূেয়াহিভজায়েত, তার আর জn িনেত হেব না। িহnd, েবৗd, ৈজন o িশখ ধেমর্র সেবর্া  aবsা হল eiটাi, 
ei জn-মৃতযু্ চk েথেক েবিরেয় আসা। ভারেতর ei চারেট ধেমর্র মূল লkয্i হে  আবার েযন জn িনেত না হয়। ei ে  
aবsােক pাp হoয়ার eকমাt uপায় হে  আtা িক আর জড় পদাথর্ িক eiটােক জানা। আtা িক আর জড় পদাথর্েক eকবার 
েজেন িনেল জড় আলাদা হেয় যােব আtা আলাদা হেয় যােব। তখন ফলীয়মান েয কমর্gেলা আেছ েসgেলা আসেব। sামীজীর 
জীবনেকi uদাহরণ িনেয় যিদ বিল – sামীজী সnয্াস িনেয় সাধনা কের সমািধেত বুেঝ েগেলন আtা িক আর জড় িক। eখন িতিন 
হেয় েগেলন িবjানী। eরপরo তাঁর শরীর খারাপ করেছ, িখেদ পাে , েমজাজ গরম হে , an িদেক সারা িব  তাঁর পােয়র 
তলায় লুিটেয় পড়েছ। eখন sামীজী বলেছন – েহ pকৃিত, েতামার আদর করােতo আমার িকছু eেস যােব না, আর েতামার থাpড় 
মারােতo আমার িকছু যায় আেস না, েতামার সােথ আমার eখন িডেভাসর্ হেয় েগেছ। eকটা েছেল আর eকটা েমেয়, িবেয় হেয় 
যাoয়ার পর েমেয়িট কখন েছেলিটেক চড় মারেছ, কখন আদর করেছ। eরপর eকিদন eেদর মেধয্ িডেভােসর্র মামলা হেয়েছ, জজ 
সােহব িডেভােসর্র রায় িদেয় িদেয়েছন। তারপর েকাটর্ েথেক েবিরেয় dজেন গািড় কের েফরত যাে , েযেত েযেত সারা রাsা েমেয়িট 
েছেলিটেক আবার কখন চড় মারেছ আবার কখন আদরo করেছ। েছেলিট eখন জােন আরেতা কেয়ক িমিনেটর বয্াপার, গািড় েথেক 
েনেম েগেল আিম eর েথেক মুk, eখন যাi কrক আমার তােত িকছুi eেস যােব না। মুk পুrষo িঠক ei ধরেণর আচরণ 
কেরন, িতিন েজেন েগেছন আিম মুk হেয় েগিছ, আিম আর েকান িকছুেকi gাh কিরনা। মুিkর েয িক আনn তা আমরা কlনাi 
করেত পািরনা। eরাo মুিkর আনেn মশgল হেয় যান, িতিন তখন েজেন েগেছন আমার আর জn হেব না, eখন pকৃিতo আর 
তােক েকান ভােবi িকছু করেত পারেব না।  
 
 মহাপুrষেদর যতi সমsা আsক তাঁর িকছুi আেস যায় না। মুk পুrষেক যিদ িজেjস কর, আপিন েতা মুk হেয় 
েগেছন, আপনার েতা সমsা িমেট েগেছ, আপনার েতা আর জn হেব না, িকnt আমােদর িক হেব? তখন মkু পুrষ বলেবন, 
েতামরাo ei আনni পােব যিদ েতামরাo মkু হেয় েযেত পার। আিম িক ভােব মুk হেব? তুিম েতামার srপেক জান, েতামার 
আtােক জান আর জড়েক জান। সমsা হে  তুিম েসi আtা িকnt তুিম িনেজেক জেড়র সােথ eক কের িনেয় জেড়র ধমর্ sীকার 
কের কখন আনn পা , কখন dঃখ পা । তুিম েয িনেজেক বd ভাবছ, ei বnনটা আসেল েকান বnনi নয়। আিম িনেজi 
িনেজর ডান হােতর আঙুল িদেয় বাঁ হােতর আঙুলgেলােক েচেপ িচৎকার করিছ আমার হাত আটেক েগেছ, ছাড়ােত পারিছ না। 
তিুমo িঠক ei রকম েতামার আtােক েবাকার মত pকৃিতর সব িকছুর সে  জিড়েয় িনেয় হাসছ, কাঁদছ, লাফা , মরছ, জnা । 
আমােদর সমs শাst বারবার বলেছ েতামার সে  ei শরীর, মন, বুিdর েকান সmকর্i েনi, িকnt আমরা েজার কের েবাকার মত 
জিড়েয় ধের আিছ। eকটা েছেল েমেয়েক েযমন বেল – আিম েতামােক ছাড়া িক কের বাঁচব। eiটাi মায়া। শাst বলেছ, তুিম ei 
বnন েথেক েবিরেয় eেসা, eর সােথ েতামার েকান সmni েনi, তুিম েসi পrুষ, েসi আtা। তিুম যখন pকৃিতর সমs িমথয্া 
সmn েথেক েবিরেয় পুrেষর ধেমর্ pিতি ত হেব তখন আর েতামার পুনজর্n হেব না।  
 
 ভগবান েতা বেল িদেলন আtা িক আর জড় িক, ei dেটােক জানেল আমার আর পুনজর্n হেব না। িকnt আtা ei আর 
জড় ei আিম জানব িক uপােয়? ei সংশয় যােত না আেস তাi ভগবান আেগi বেল িদে ন িক ভােব তুিম েতামার pকৃত 
srপেক জানেত পারেব –  
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ধয্ােননাtিন প িn েকিচদাtানমাtনা। aেn সাংেখয্ন েযােগন কমর্েযােগন চাপের।।২৪।। 

 ীরামকৃ  বলেতন, মত পত, যত মত তত পথ। eiটাi গীতা eখােন বণর্না করেছ। তুিম েয শুdাtা, তিুম েয পুrষ 
eটােক জানা যায়। িকভােব জানেব? ধয্ােননাtিন প িn, ধয্ান করেত করেত মেনর সব বৃিtgেলা পির ার হেয় যাoয়ার পর 
েকিচদাtানমাtনা, িনেজর anঃকরেণi তিুম েতামার pকৃত srপেক জানেত পারেব। aেn সাংেখয্ন েযােগন, eখােন আবার 
সাংেখয্র aথর্ হে  দশর্ন বা jান। িকেসর দশর্ন? মােন আtা িক আর জড় িক, ei jানেযােগর dারা আtা আর জেড়র ধমর্েক 
েজেন িনেয় জড় পদাথর্েক সিরেয় েদoয়া, তখন মাnষ মুk হেয় যায়। তারপর বলেছন কমর্েযােগন চাপের, কমর্েযাগ হে  ঈ ারাপর্ণ 
বুdয্া, aথর্াৎ আিম যা িকছুi কির না েকন, ভােলা মn সব ঈ রেক aপর্ণ কের িদি , ei ভাব িনেয় যখন কমর্ করা হয় eটাi 
হেয় যায় কমর্েযাগ। eiভােব ঈ ারাপর্ণ বুিdেত কমর্ করেত করেত েতামার anঃকরণ শুd হেয় যােব, েসi শুd anঃকরেণ তিুম 
আtা িক জড় িক বুঝেত পারেব। কমর্ সবাi করেছ, িকnt সবাi eiভাব িনেয় কমর্ করেছ না। আেগর িদেন েদখা েযত েকu হািঁচ 
েদoয়ার পর রাম রাম বলত, মােন ei হাঁিচটাo ীরােমর, কািশ হেল কৃ  কৃ  বেল। যখন েকান িকছু েগানা হত তখন বলত রাম, 
di, িতন eiভােব েগানা শুr কের, oজন শুr করেছ তখনo বলত রােমিজ রাম। যা িকছুi শুr করা হত আেগ ঈ রেক aপর্ণ 
কের শুr করা হত। eটাi কমর্েযাগ। যিদ ঈ রেক িকছুi aপর্ণ না কির, তখন েসটা হেয় েগল কমর্। ei কমর্ বnন ৈতরী কের আর 
কমর্েযাগ বnন মুk কের। তারপর বলেছন – 
 

aেn েtবমজানnঃ rtাহেnভয্ uপাসেত। েতহিপ চািততরেnয্ব মতৃযু্ং rিতপরায়ণাঃ।।২৫।। 

 aেনেক আেছন যাঁরা মেন কের আমার dারা ei পথ েসi পথ িদেয় ধয্ান করা, uপাসনা করা, কমর্েযাগ করা সmব হেব 
না, তাহেল িক আমার dারা আtার srপেক জানা হেব না? না, েতামারo হেব, rtাহেnভয্ uপাসেত, ভগবােনর কথা শুেন যাo, 
েরাজ ঠাkেরর কথা শুেন েযেত থাক। আচাযর্ তাঁর িশ েক বেল িদেলন েয eটাi সতয্, তিুম eর সাধনা কর। িশ  আচােযর্র কথা 
মত যিদ সাধনা করেত থােক তাহেল েসটা েথেকi তার হেয় যায়। আসেল আমােদর সাধনা aেনকটা ei রকমi, আমরােতা 
ধয্ানেযাগo করেত পািরনা, কমর্েযাগo িঠক িঠক কিরনা আর jানেযােগর েতা p i েনi। আমােদর কােছ eটাi সহজ পথ – 
grেদেবর কােছ দীkা িনলাম, gr বেল িদেলন ei েতার i , gr যিদ বেল েদন ei েভড়াi েতার i । তখন েস েভড়ােকi i  
েভেব ধয্ান করেত শুr করল, েসiখান েথেকi jান হেয় েগল। rtাহেnভয্ uপাসেত, শুনেত থাকাটাo eকটা সাধনা। আর grর 
মেুখ েযমনিট শুেনেছ, শুেন grর কথা মত সাধনা করাটাo সাধনা। 
 
 rিতপরায়ণাঃ, যারা বারবার ধমর্ কথা শুেন যাে । িকnt েয পাঁচ জায়গােত িগেয় ধমর্ কথা শুেন েবড়ায় eেত তার েকান 
uপকার হেব না। িকnt েস যখন eকi কথা বারবার শুনেছ তখন েস হে  rিতপরায়ণ। িহnীভাষী a েল সবারi ঘের eকটা কের 
রামচিরতমানস রাখা থােক। েসখােন সবাi শুধু eiটােকi পাঠ করেত থােক, িদেনর পর িদন, মােসর পর মাস, বছেরর পর বছর, 
বংেশর পর বংশ পাঠ হেয়i চেলেছ। েসiজn িহnী েবেl ধেমর্র pভাব eখনo eত শিkশালী, ভারেতর িবিভn জায়গায় 
মসুিলমেদর eত aতয্াচার, ী ানেদর eত pচার হoয়া সেtto িহnী েবেl anাn জায়গার মত দাঁত েফাটােত পােরিন। 
rিতপরায়ণাঃ মােন দশটা বi িনেয় পেড় েযেত বলা হে  না, rিতপরায়ণাঃ বলেত বলা হয় eকটা বiেক েবেছ িনেয় oর মেধয্i 
ঘরুপাক েখেয় েযেত হেব। গীতা েহাক, uপিনষদ েহাক, রামায়ণ েহাক, ভাগবত েহাক, কথামৃত েহাক েকান eকটা বi িদেনর পর 
িদন পেড়i চেলেছ, eiটাi েতহিপ চািততরেnয্ব মতৃুয্ং, তােক মতৃযু্ েথেক পার কিরেয় েদয়। eত িকছু বলার পর আবার েসi 
আেগকার তtt কথােত চেল আসেছন –  
 

যাবৎ স ায়েত িকি ৎ সttং sাবরজ মm । েktেktjসংেযাগাৎ তিdিd ভরতভষর্ভ।।২৬।। 

 েহ aজুর্ন, জগেত sাবর জ ম যা িকছু েদখছ, েযটা চলেছ, েযটা sিবর, যা িকছুi েহাক সবi হে  জড় আর ৈচতেnর 
সংিম ণ, েkt o েktেjর সংিম েণi সব িকছু। ei জগেত eমন েকান িকছু েনi েযটা েkt আর েktেjর সংিম েণর বাiের। 
tেয়াদশ aধয্ােয়র পুেরা আেলাচয্ িবষয় হে  েkt o েktj, মােন পুrষ আর pকৃিত বা ৈচতn আর জড়। েসiজn ঘিুরেয় 
ঘিুরেয় নানান ভােব বলা হে  েয ei জগৎ হল জড় আর ৈচতেnর সিmলন। তাi বলা হে  তুিম eiটােক েজেন িনেয় জড় েথেক 
িনেজেক বাiের তুেল িনেয় eেস ৈচতেnর uপর েতামার দৃি েক eকাg কর, তাহেলi তুিম মুk হেয় যােব। েতামার জীবেনর লkয্ 
যিদ হয় আতয্িnক sখpািp, তাহেল েতামােক মুk জীবেন আসেত হেব। িকেসর েথেক মুk হেত বলা হে ? জড়, েkt বা ei 
pকৃিত েথেক মুk হেত বলা হে । েযটার েথেক আিম মুিk চাiিছ আেগ তার ধমর্টােক জানেত হেব। শরীর খারাপ হেল ডাkােরর 
কােছ িগেয় বলেত হেব শরীেরর েকাথায় আমার ক  হে । শাsto বেল িদে , আেগ তিুম েবাঝ েতামার িক সমsাটা হে । 
সমsাটা হে  আমার েয pকৃত srপ েসটা জেড়র ধমর্েক িনেজর মেন কের েসটােতi েস বd হেয় জেড়র ফল েভাগ করেছ। 
তাহেল তুিম eখন জেড়র সব িকছুেক েজেন oখান েথেক েবিরেয় eেসা। গীতা ei aধয্ােয় eiটাi করেছ, জেড়র সব ধমর্েক 
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িবsািরত ভােব বুিঝেয় িদে , যােত মাnষ ei জেড়র থাবা েথেক েবিরেয় িনেজর srেপ িফের eেস eকমাt ৈচতn সtার সােথ 
েস িনেজর eকtেক anভব করেত পাের।  
 
 িহndধেমর্র দশর্েন সৃি র aেনক রকম বণর্না পাoয়া যায়, eেদর মেধয্ সৃি র েয তttিটেক সব েথেক েবিশ grt েদoয়া 
হয় েসিট হল সৎকাযর্বাদ। সৎকাযর্বােদর মূল বkবয্ হল, েকান িজিনষi aসৎ েথেক সৃি  হয় না। সৎ মােন েযটা আেছ, eকটা িকছু 
আেছ যার েথেকi সব িকছুর সৃি  হে । সৎকাযর্বােদর আবার dেটা শাখা আেছ – পিরণামবাদ আর িববতর্বাদ। সাংখয্দশর্ন 
পিরণামবাদেক aবলmন কের eিগেয় যায়, eরা বলেছন েয সব িকছুরi eকটা পিরণাম হয়, েযমন dধ েথেক দi হে । eকটা 
কাযর্ হে  েসi কােযর্র জn eকটা পিরণাম হে , eকটা িজিনষ েযটা িছল eেত েসটা পােl an eকটা িকছু হেয় যাে , 
eটােকi বলেছন কারণ আর তার পিরণাম। িববতর্বােদ বলেছ, যা িকছু পিরবতর্ন হে  েসখােন েসi িজিনষটার নাম o rেপরi শুধু 
পিরবতর্ন হে । নাম o rেপর পিরবতর্নটােক যিদ সিরেয় েদoয়া হয় তাহেল েসi বstিট যা িছল তাi থাকেব। েযমন মািট েথেক 
আিম হািত বানালাম, মাnষ ৈতরী করলাম, idঁর বানালাম। eখন হািত, মাnষ o iঁdর আপাত ভােব মেন হেব সব আলাদা। যারা 
সাংখয্বাদী, পিরণামবােদর যারা pবkা তারা বলেব ei পিরবতর্নটা সতয্। কারণ ei হািত, idঁর egেলা আসেছ মািট আর তার 
মেধয্ eকটা pেচ া েথেক। িকnt যারা িববতর্বাদেক মােন তার বেল, না না, তা েকন হেব, তুিম যিদ নাম আর rপেক বাদ িদেয় 
দাo তাহেল তারা েসi eক বsti থাকেব। eখােন যা িকছু আেছ, েবাতল, েটিবল, েচয়ার, মাiেkােফান সব আলাদা আলাদা নাম o 
rেপ েদখিছ। িকnt egেলােক যিদ eকসােথ জেড়া কির তখন েদখব egেলা সবi iেলেkTান েpাটন আর িনuTেনর সমি  ছাড়া আর 
িকছুi নয়। শুধু iেলেkTান, েpাটন আর িনuTন, ei িতনেট িজিনষ সারা জগেত েখলা করেছ। আবার ei পৃিথবীেত যা িকছু আেছ 
মলূতঃ সবi সূেযর্র আেলা। পৃিথবীেত সূেযর্র েয আেলা আসেছ তােত ফেটা িসেnিসস হে , eণািজর্ আসেছ, েসi eণািজর্ আবার 
িবিভn eণািজর্েত rপাnিরত হেয় যাে , ei rপাnিরত eণািজর্ েথেকi িবিভn ধরেণর pাণীর সৃি  হে । পৃিথবীেত যত রকেমর 
pাণী আেছ, েসi বয্াকেটিরয়া েথেক শুr কের গাছপালা েথেক আরm কের কীট পত , জnt, পশু মাnষ সবi েসi সূেযর্র আেলাi 
িবিভn ভােব rপাnিরত হেয় eত িকছুর rপ পিরgহ করেছ, সূেযর্র আেলার বাiের িকছুi েনi। আমরা সবাi েসi সূেযর্রi আেলা, 
eখােন আিমo যা, আপিনo তা। আমার শরীের েয সূেযর্র আেলা কাজ করেছ, আপনার শরীেরo েসi eকi সূেযর্র আেলা কাজ 
কের চেলেছ। eiটাi েবদাn বলেছ, জগেত যা িকছু আেছ সব েসi eকi বst। িকnt eক রহsময় কারেণর ফেল, েযটা েকu 
বয্াখয্া করেত পােরনা, নাম o rেপর মেধয্ িদেয় পিরবতর্ন eেস যায়। নাম o rপ যখন eেস যায় তখন িকnt সব িকছুেক আলাদা 
মেন হেব। আিম আলাদা আপিনo আলাদা, িকnt পুrষ িহেসেব আিম আপিন eক। আবার মানবজািত িহসােব আমরা সবাi eক, 
েসখান নারী আর পুrষo থাকেছ না। আবার জীবn pাণী rেপ আমরা সমs pাণীর সােথ eক। ei নাম o rপেকi েবদাn বলেছ 
মায়া। িকnt সতয্ সতয্i থােক, সেতয্র েকান পিরবতর্ন হে  না। শুধু আমােদর িমথয্া jানটা চেল যায়। তার মােন, আিম েদখিছ 
আপিন eখােন বেস আেছন, eটা হে  সতয্ jান। িকnt আিম আসেল িক েদখিছ, eকটা aিstেকi েদখিছ, সৎ আর তার সােথ 
েযাগ হে  ei নাম o rপ। ei নাম o rপ চেল েগেল পেড় থাকেব শুধু সৎ। েবদাn শুধু বলেছ তিুম েকবল ei সৎeর uপর 
েতামার মনেক েকিndভূত কর। নাম o rপেক ভুেল যাo, কারণ নাম o rেপর েকান মূলয্i েনi। তুিম যিদ নাম o rপেক েদেখi 
থাক, েবদাn বলেছ িঠক আেছ তুিম তাi েদখ eেত েকান েদােষর িকছু হেব না, িকnt তিুম েজেন নাo ei নাম o rপ শুধু জেড়র 
সে i জিড়ত। জেড়র েপছেন আবার রেয়েছ eণািজর্, eণািজর্র েপছেন রেয়েছ pকৃিত, আর ei pকৃিতর েপছেন রেয়েছ েসi eক 
পরমাtা, িযিন সবার পরেম র। পরমাtার বাiের েকান িকছুরi aিst েনi। ei jােনর dারা যখন েতামার ajান চেল যােব 
তারপর আর েতামােক জn িনেত হেব না। পুনজর্েnর eকমাt কারণ ajান, যার ajান নাশ হেয় যায় তার আর েকন পুনজর্n 
হেব। যিদ আিম েজেন যাi eটা পুrষ eটা pকৃিত, তাহেল আমার িক হেব?  
  

সমং সেবর্ষ ুভেূতষ ুিত nং পরেম রm । িবন ৎsিবন nং যঃ প িত স প িত।।২৭।। 

 সমং সেবর্ষু ভূেতষু, েসi পরেম র সমs ভূেত সমান ভােব িবরাজ কের আেছন, ei jান eেস যায়। িবন ৎsিবন nং, 
সৃি র সব িকছু যিদ িবনাশ হেয় যায়, যার jান হেয় যায় েস েদেখ aিবনাশী পরেম েরর িবনাশ কখনi হয় না। তার মােন আিম 
eকটা নাম o rপ িনেয় ei শরীর ধারণ কের আিছ, মৃতযু্েত আমার শরীেরর যখন িবনাশ হেয় যােব িকnt আমার েভতের িযিন 
পরেম র আেছন তাঁর িকnt নাশ হয়িন, িতিন েসi eকi ভােব চলেত থােকন। an িদেক ei পৃিথবী eকিদন ংস হেয় যােব। 
আমরা সবাi আতি ত হেয় থািক ei পৃিথবী যখন ংস হেয় যােব তখন আমােদর িক হেব? িকছুi হেব না। eiজn েবদাn 
বলেছ েয aেথর্ আমরা িবনােশর কথা িচnা কের আতি ত হেয় থািক েসi aেথর্ েকান িকছুরi িবনাশ হয় না। পুেরা পৃিথবী যখন 
ংস হেয় যােব তখন েস বা ীভূত হেয় eণািজর্েত চেল যােব। ei পৃিথবীটা কার? ঈ েরর। eণািজর্টা কার? েসটাo ঈ েরর। শুধু 

আকারটা পাlাে । সৃি  কখনi নাশ হেয় যায় না, eiজn েবদাnীরা eigেলা িনেয় কখনi uিdg হয় না। কারা uিdg হয়? 
ী ান আর মুসিলমরা। কারণ eেদর মেত আlা বা ঈ র ei সৃি টােক শুধু eকবােরর মতi সামেন িনেয় আেসন। যিদ সৃি টা 

eককালীন হয় তাহেল আlার কােছ aেনক সমsা eেস যােব। িকnt েবদাnীেদর কােছ েকান সমsা হয় না। যিদ সারা পৃিথবী বা 
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পুেরা bhাNi যিদ িবনােশর িদেক চেল যায় তাহেল আমােদর কােছ িকছুi হেব না, সব eণািজর্ ফেমর্ চেল যােব। eণািজর্o চেল 
েগল, তখন ভগবােনর pকৃিতেত বীজrেপ পেড় থাকেব। যখন আবার সৃি  হেব েসi বীজ েথেক আবার eণািজর্ ফেমর্ চেল আসেব, 
eণািজর্ ফমর্ েথেক আবার ei পুেরা সৃি  দাঁিড়েয় যােব। eiজn আমােদর কােছ সৃি র েকান grt েনi, grt হে ন েসi 
পরেম র, পরেম েরর বাiের আমােদর কােছ েকান িকছুরi grt েনi। মাnষ মের যাক, পশুপািখ সব মের যাক, সমg সৃি i 
ংস হেয় যাক িকnt পরেম েরর েকান িবনাশ েনi, িতিন আিদ o aনn। ei jান যখন যার eেস যায় তখন েরাগ, েশাক তােক 

আর কাবু করেত পােরনা। ভগবান বুd যখন েরাগgs, বৃdাবsা o মতৃযু্র rপেক েদেখ িনেলন তখন তাঁর মেন ৈবরাগয্ eেস েগল। 
সnয্াসী হেয় েবিরেয় িগেয় িতিন বুd হেয় েগেলন। বুd হেয় যাoয়ার পরo িতিন েরাগেশাক েদেখেছন, মতৃযু্o েদেখেছন। িকnt তখন 
িতিন েদখেছন egেলা সব িমথয্া, বুd হoয়ার আেগ egেলােক েদেখ িতিন ক  েপেয়িছেলন। িকnt বুd হoয়ার পর িতিন বুঝেলন 
িনবর্াণটাi আসল। আিম যিদ বিল, িসয়ারাম ময্ায় সব জগ জাn, সমs জগতেক আিম সীতারাম rেপi জানিছ। তাহেল ei জগেতর 
যিদ নাশ হেয় যায় তাহেলo সীতা আর রাম েশষ হেয় যােবন না। সীতা আর রামi যিদ আমার সব িকছু হেয় থােকন তাহেল জগৎ 
থাকল িক থাকল না তােত আমার িক আেস যায়। জগেতর ক  েদখেল, মাnেষর dঃখ dদর্শা েদখেল আমারo ক  হেব eেত েকান 
সেnহ েনi, িকnt সব িকছুর uপের হেলন সীতারাম। আর বলেছন – 
 

সমং প n িহ সবর্t সমবিsতমী রm । ন িহনsয্াtনাtানং তেতা যািত পরাং গিতm ।।২৮।। 

 মাnষ যখন েসi aবsায় েপৗঁেছ িগেয় পুrষ pকৃিতর িবেভদেক েদখেত পায়, সমং প n  িহ সবর্t, তখন েদেখ ei যা 
িকছু েদখিছ সব ীরামকৃ i হেয়েছন। তখন েস েদেখ সমবিsতমী রm , েস েদেখ আিম েসi ঈ েরi আিছ, ঈ রo আমার মেধয্i 
আেছন। যার ei েবাধ হয় যায় তখন েস কােকi বা িহংসা করেব আর কােকi বা ঘণৃা করেব, ন িহনsয্াtনাtানং, িনেজর বা 
aপেরর িহংসা কের না। ঈেশাপিনষেদ eকটা মnt আেছ েযখােন বলেছন asযর্া নাম েত েলাকা aেnন তমসাবৃতাঃ। তাংেs 
েpতয্ািভগ িn েয েক চাtহেনা জনাঃ।।৩।। যারা আtহnা, eটােক aেনেক anবাদ করেছন যারা আtহতয্া কের, িকnt eখােন 
আtহতয্ার কথা বলা হে  না, আtহnা হে , েয িনেজর srপেক জােন না। যারা িনেজর srপেক জােননা তারা মৃতযু্র পর 
েকাথায় যায়? asযর্া নাম েত েলাকা, েয েলােক sেযর্র আেলাo েপৗছঁায় না, মােন eেকবাের anকােরর মেধয্ তারা চেল যায়। 
uপিনষেদর ei ধারণাটােকi গীতার ei ে ােক পুনরিlিখত করা হেয়েছ। যখন সাধক েজেন েগল েয ভগবানi ei সব িকছু 
হেয়েছন, তখন েস িনেজর িহংসা কের না। িনেজেক িহংসা করা মােন, েয ajানী। ajানী িক কের? মতৃযু্র সময় ei শরীরটােক 
তয্াগ কের আেরকিট শরীরেক িনেয় েনয়, তারপর ei শরীরটােকo েস েমের েফেল তারপর আেরকটা শরীর িনেয় েনয়। eiভােব 
কত কত জn ধের eকটা নতুন শরীর ধারণ করেছ, তারপর েসi শরীরটােক েমের েফলেছ, আবার eকটা নতুন শরীর িনে । জn 
মােনi শরীর, মৃতুয্ মােনi ei শরীেরর নাশ। তার মােন pেতয্ক জেni েস িনেজেক হতয্া করেছ। ajান নাশ হেয় িগেয় যখন 
আtjােনর আেলােক udািসত হেয় যায় তখন ei আtহnাটাi বn হেয় যায়। আর an ভােব বলা যায়, েস কাrর pিত িহংসা, 
িবেdষ কের না। যখন েস বুেঝ িনল েয ঈ র ছাড়া আর িকছু েনi তখন েস aেnর pিত েকান েdষ ভাব রােখনা। িক কের িহংসা 
িবেdষ করেব, েসেতা েদখেত পারেছ েয ঈ র িনেজi ei সব িকছু হেয়েছন। তখন আর িক হে ? 
 

pকৈৃতয্ব চ কমর্ািণ িkয়ামাণািন সবর্শঃ। যঃ প িত তথাtানমকতর্ারং স প িত।।২৯।। 

 যখন েস বুেঝ েনয় যাবতীয় যা িকছু হে , pকৃৈতয্ব চ কমর্ািণ, pকৃিতi সব িকছু করেছ, যত রকেমর কমর্ািদ হেয় চেলেছ 
সব pকৃিতর জni হে , pকৃিতi কের যাে । যারা ajানী তারা েদেখ েয আিমi করিছ বা an েকu করেছ। িকnt িযিন jানী 
িতিন েদেখন eর আtা, তার আtা, oর আtা সব eক আর আtা িকছুi করেছন না, হাত, পা, মুখ েযটা নাড়েছ েসটাo pকৃিতর 
কাযর্। ei িজিনষটােক যখন েস েদেখ িনল েয আtা িকছুi করেছন না, সব pকৃিতi করেছ তখন যঃ প িত তথাtানমকতর্ারং স 
প িত, ei যা িকছু হে  তার েভতের eকজন ৈচতn সtা আেছন বেলi ei iিndয়gেলা নড়েছ, আবার iিndয়gেলা নড়েছ বেল 
ৈচতn নড়েছ তা নয়। যা হে  েসটাo আবার িতিন নন। unেনর নীেচ আgন আেছ বেল হািড়েত আলু-পটল লাফায়, িকnt আgনটা 
লাফাে  না। কারণ িযিন আtা িতিন aকতর্া, িকnt িতিন আেছন বেলi শরীেরর সব িকছু নড়েছ। তারপর বলেছন – 
 

যদা ভতূপথৃg ভাবেমকsমnপ িত। তত eব চ িবsারং bh সmদয্েত তদা।।৩০।। 

 তখন েদেখ ei যত পৃথক পৃথক pাণী জগেত আেছ, সব িকছুর েভতের েসi eক bh, েসi eক আtােকi দশর্ন 
কেরন। তত eব চ িবsারং, bh eiভােব িনেজেক িবsার কের ei eত িকছু হেয়েছন। মােয়র চারেট সnান, মা ei চারেট 
সnােনর মেধয্ িনেজেক িবsার কেরেছন। িঠক েতমন িযিন শুd আtা, তাঁর dেটা pকৃিত পরা pকৃিত আর aপরা pকৃিত, ei aপরা 
pকৃিত েথেকi ei পুেরা িব  bhােNর িবsার হেয়েছ। ei িব  bhােNর মেধয্ আমরা সবাi রেয়িছ, আমরা সবাi হলাম েসi শুd 
আtারi িবsার। তাi আtার বাiের িকছুi েনi। েসiজn ei েবাধ eেস েগেল তার পুেরা মানিসকতাi পােl যায়। eমিনেত 
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সাধারণ aবsায় আমরা িনেজেদর ভাi-েবানেদর সব েথেক েবিশ ভােলাবািস, কারণ আিম জািন eরা হে  আমার মােয়রi িবsার, 
আমরা ভাiেবানরা সবাi eক সূেt বাঁধা আিছ। eখন েলােকরা বেল ভাiেয়র মত শtr হয় না, িঠকi বেল, িকnt ভাiেয়র মত 
বnুo েতা হয় না। iংরাজীেত eকটা কথাi আেছ – bl ood i s t hi cker t han wat er     যতi খারাপ সmকর্ ৈতরী েহাক, ভাi-
েবােনর েয সmকর্ eর মত sদঢ়ৃ সmকর্ আর েকান ধরেণর সmেকর্ হয় না। যার কােছ sাথর্টাi সবর্s, তােদর কথা eখােন বলা 
হে  না, sােথর্র জn শুধু ভাi-েবান েকন, যােক যা িকছু খুিশ কের েদoয়া যায়। sাথর্ না থাকেল ভাi-েবােনর মত সmকর্ আর 
িকছুেত েদখা যায় না, কারণ ঐটাi, আমার েযখান েথেক িবsার হেয়েছ, eরাo েসiখান েথেক িবsার েপেয়েছ। eটােকi যিদ আরo 
বড় কের েদoয়া যায়, যখন শুd আtােক েদখিছ তখন েদখিছ যা িকছু আেছ সব ei শুd আtারi িবsার, তখনi আমরা িঠক িঠক 
eকt anভব করেত সkম হi। তখন ei জগেতর েকান িকছুর kমতা েনi েয আমােক েশাক, েমাহ, িবষাদ, েkােধর মেধয্ েঠেল 
িদেত পারেব। আমরা মেন কির আমরা েয dঃখ ক  পাi, egেলা সব বাiেরর জগৎ েথেক আমার uপর চািপেয় েদoয়া হে । 
aথচ আমরা যিদ খুব ভােলা কের িবে ষণ কের েদিখ তাহেল েদখেত পাব েয আমার যত রকেমর সমsা সব আমার েভতর 
েথেকi আসেছ, আমার সব িকছুর জn আিম িনেজi দায়ী। েকu বাiের েথেক েকান সমsা আমার জn ৈতরী করেছ না। েবিশর 
ভাগ সমsা pাথিমক aবsায় আমার েভতর েথেক ৈতরী হয়, পের ei সমsাটাi বাiের েথেক ঘেুর আমার কােছ েফরত চেল 
আেস। আিম িনেজেক পােl েফলেল জগৎo সােথ সােথ পােl যােব। eiটাi বাsব। েয সমsাটা বাiের েথেক আসেছ, তাo খুব 
কম কের দশ শতাংশ, েসgেলাo পােl যােব যিদ ei ভাবটা থােক আিম আর তুিম aেভদ।  
 
 aেনেক গাnীজীর নােম সমােলাচনার দৃি  িনেয় বেল েয, iংেরজরা ভdেলাক িছেলন বেল গাnীজী aিহংসার anশীলন 
করেত েপেরিছেলন। জামর্ান বা ফরাসীেদর হােত যিদ গাnীজী পড়েতন তাহেল ei dেটা জাত গাnীজীেক dিদেন েসাজা কের িদত। 
আমরা যিদ আমােদর শােstর কথা িদেয় anসরণ কের িবচার কির তাহেল েদখা যােব েয eেদর ei ধরেণর মnবয্ আদেপi সিঠক 
নয়। ভগবান বুd যখন a ুিলমােলর সামেন িগেয় দাঁড়ােলন, a ুিলমাল eকটু িপিছেয় েগল। েনলসন েমেNলা দিkণ আি কােত বণর্ 
িবেdেষর িবrেd আেnালেন পুেরাপুির aিহংস ভাবধারােক aবলmন কের ঝাঁিপেয় পেড়িছেলন। aিহংসার জni িতিন তাঁর েদশ o 
জািতেক sাধীনতা eেন িদেত পারেলন। uিন বারবার বেলেছন আিম গাnীজীর কাছ েথেক aিহংস আেnালেনর েpরণা েপেয়িছ। 
েকu যিদ েভতর েথেক িঠক িঠক aিহংসােত pিতি ত হয়, আর তার ei aিহংসা bেতর খবর যিদ anযর্ামীর কােছo েপৗঁেছ যায়, 
তখন যত ববর্র আর নৃশংসi েহাক না েকন, তারা ei aিহংসােত pিতি ত বয্িkর সামেন দাঁড়ােতi পারেব না। ei ধরেণর 
aিহংসােত pিতি ত হoয়াটা aতয্n u  আধয্ািtকতার বয্পার, সাধারণ মাnেষর পেk ঐ ধরেণর aিহংসােত pিতি ত হoয়া 
সmবi না। সাধারেণর জn ধমর্, aথর্, কাম o েমাk। aিহংসািদ egেলা সnয্াসীেদর জni। যদা ভূতপথৃg  ভাবেমকsমnপ িত, 
সব জীেবর মেধয্ যখন েদখেছন ei eক িজিনষ, eটা হে  আধয্ািtকতার চরম aবsা, তখন তার মেধয্ আর কাrর pিত িহংসা, 
িবেdষ আসার েকান p i হয় না। সােথ সােথ তাঁরা eটাo বুেঝ েনন েয যা িকছু আেছ সবi ei bেhরi িবsার। ei েবাধ যখন 
তাঁর eেস যায় তখন েস bেhর সােথ eক হেয় যায়, তাঁর আর িবনাশ হয় না, জn-মতৃযু্র পাের চেল যায়। eরপর বলেছন – 
 

aনািদtািng র্ণাtাৎ পরমাtাহয়মবয্য়ঃ। শরীরেsাহিপ েকৗেnয় ন কেরািত ন িলপয্েত।।৩১।। 

 েহ েকৗেnয় ei পরমাtা হেলন aনািদ, পরমাtার েকান আরm বা শুr েনi। আর িনg র্ণাtাৎ, পরমাtার েকান gণ েনi। 
কারণ gণ থাকেলi কখন সgণ হেব কখন িনgর্ণ হেব, তাহেল সমsা হেয় যােব, িনg র্ণ হে  eেকবাের শুd। পরমাtাহয়মবয্য়ঃ, 
আমার েভতের িযিন আেছ, আর আমার বাiের সবর্বয্পী িযিন আেছন, ei dেটা সtা কখনi আলাদা নন, েভতের আর বাiের েসi 
eকi পরমাtা। ei পরমাtা হেলন aবয্য়ঃ, eরঁ েকান রকেমর kয় হয় না। িতিন pেতয্ক জীেবর শরীের aবsান কেরo শরীেরর 
েকান িকছুেত িলp হন না, েকান িকছু কেরনo না।  
 
 eখােন aেনক রকেমর p  eেস যায়। pথম কথা হে , iিন শরীেরর েভতের আেছন aথচ িকছু কেরন না, তাহেল ei 
সব িকছু করেছটা েক, শরীরেতা জড় েসেতা িকছু করেত পােরনা? না, তখন বলেছন আtাত uপিsিতেত pকৃিতi সব িকছু িনেজ 
েথেক কের যাে । চুmক আর েলাহার েয সmকর্ eখােনo িঠক েযন েসi eকi সmকর্, েলাহার টুকেরার কােছ েযi চুmক পাথরেক 
িনেয় আসা হয় তখনi েলাহার টুকেরা gেলা নড়েত শুr কের। iেলিkTিসিটেত িঠক ei eকi িজিনষ হয়, িবdয্ৎ pবাহ যখন হেত 
থােক তখন তামার তারgেলা iেলেkTা ময্গেনেট rপাnিরত হেয় যায় তখন েমাটর ঘুরেত শুr হেয় যায়। ei েমাটর চলেছ বেল eত 
িবশাল িবশাল েTন চলেছ। েকন আtা িকছুেত িলp হয় না?  
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যথা সবর্গতং েসৗkয্াদাকাশং েনাপিলপয্েত। সবর্tাবিsেতা েদেহ তথাtা েনাপিলপয্েত।।৩২।। 

 েযমন সবর্বয্াপী আকাশ সব জায়গােত আেছ, পাঁেকর মেধয্o আকাশ, ei েবাতেলর মেধয্o আকাশ, গয্ােসর মেধয্o 
আকাশ িকnt আকাশ aিত সূk বst বেল েকান বstেতi বstর ধেমর্ িলp হয় না, িঠক েসi রকম সমs েদেহর মেধয্ েথেকo আtা 
ei শরীেরর েকান ধমর্ বা gেণর dারা কখনo িলp হন না। 
 

যথা pকাশয়েতয্কঃ কৎৃsং েলাকিমমং রিবঃ। েktং েktী তথা কৃৎsং pকাশয়িত ভারত।।৩৩।। 

 েভােরর আকােশ যখন সূেযর্র uদয় হয় তখন তার িকরেণর dারা সব িকছুেক pকািশত কের িদে । eখন ei সূেযর্র 
আেলােত েকu ডাকািত করেছ, েকu চাষবাস করেছ, েকu ছিব আঁকেছ, েকu কিবতা িলখেছ, তােত সূেযর্র িকছু আেস যায় না। িঠক 
েসi রকম আtা যখন শরীর মােন েktেক আ য় কের তখন পুেরা শরীরটা আেলািকত হেয় যায়। আিম েয হাত নাড়িছ, কথা বলিছ 
egেলা িক কের সmব হে ? বলেছন, কারণ ei শরীেরর মেধয্ আtা আেছন বেলi eত িকছু করা সmব হে । িকnt eর েকান 
িকছুেতi আtা িলp হন না। aথচ আমরা মেন করিছ আিম হাত নাড়লাম, আিম কথা বলিছ, আিম বয্াথা েপেয়িছ, আিম েচাখ 
িপটিপট করিছ। আিমটা েক? যার আিম েবাধ আেছ েসেতা আtা, আিম েসi শুd আtা। আসল anভূিত কার হে ? আtার, aথচ 
আtা িকছুi করেছন না। ei হাতটা তাহেল েক নাড়েছ? pকৃিত নাড়েছ, aথচ বলিছ আিম নাড়িছ, eটাi ৈদবী রহs। পুrষ 
িনেজেক pকৃিতর সে  eক ভাবেছ। িকnt িযিন সমািধবান পুrষ, যাঁর jান লাভ হেয় েগেছ, িতিন েদখেছন সব pকৃিতi করেছ, 
আিম িকছুi করিছ না। তাঁর হাত েকেট েগেল তাঁরo বয্াথা anভব হেব, িকnt আমার েলেগেছ ঐ ভাবটা তাঁর হয় না। েশষ ে ােক 
বলেছন –  
 

েktেktjেয়ােরবমnরং jানচkষুা। ভতূpকৃিতেমাk  েয িবdযর্ািn েত পরm ।।৩৪।। 

 আধয্ািtক জগেতর চরম aবsা তাঁরাi লাভ করেত পােরন যাঁরা েজেন েগেছন েkt িক আর েktj িক, েkt আর 
েktেjর পাথর্কয্টােক যাঁরা ধের েফেলেছন। কারা িঠক িঠক বুঝেত পােরন? ভূতpকৃিতেমাk , ভূত আর pকৃিতর েয aিবদয্া, জড় 
জগেতর যখন aতয্n aভাব হয়, মােন ভূত, pকৃিতর aিবদয্ােক নাশ কের িদেত যাঁরা সkম হন তাঁরাi িবdযর্ািn েত পরm , 
পরbhেক pাp হন। পরbhেক pাp হoয়া মােন আtjান, bhjান, ঈ রjান। ei ঈ র jান যাঁেদর হয় তাঁরা জােনন েদহ 
আলাদা আtা আলাদা। 
 
 ei হে  tেয়াদশ aধয্ােয়র েktেktjেযােগর যা িকছু। আমােদর জানেত হেব েkt িক আর েktj িক। েkt হে  
জড় পদাথর্ বা pকৃিত, েktj হে  ৈচতn বা পুrষ। যা িকছু হে  েkেt হে । েকন হে ? কারণ েktj আেছ বেল। েktj 
েক? সবার েভতের েয আtা রেয়েছন। ei আtা েক? েসi পরমাtা। েভতেরর আtা আর বাiের েয পরমাtা রেয়েছন ei 
diেয়র মেধয্ েকান েভদ েনi। ei েkt rেপ সমg জড় জগেতর যা িকছু েদখিছ eটা হে  েসi পরমাtার pকৃিত। েশেষ বলেছন 
পরমাtা েকান িকছুেত িলp হন না, েযমন আকাশ িকছুেত িলp হয় না, সূযর্ েযমন িকছুেত িলp হয় না।  
 
 eiখােনi হেব সেতয্র পরীkা, আিম েজেন েগিছ েkt িক, েktj িক, আিম েকান িকছুেত িলp হি  িকনা eটাi হল 
আমার পরীkা। eখন ভারেত েতা বাবাজীেত েছেয় েগেছ, সবাi কত িক েশখাে , িনঃ াস িকভােব িনেত হেব, ধয্ান িকভােব 
করেত হেব, কত রকেমর িলিভং আটর্ েশখাে । আমরা িক কের জানব eরা সিতয্কােরর বাবাজী িকনা? েদখেত হেব েকান িকছুেত 
িলp হে  িকনা, কার মত? যথা সবর্গতং েসৗkাদাকাশং েনাপিলপয্েত, সূেযর্র মত েকান িকছুেত িলp হয় না। ভােলােতo িলp হয় 
না, মnেতo িলp হয় না। eটাi হে  পরীkা। ei হে  েসi aবsায়, েয aবsায় েপৗঁেছ েগেল তাঁেক আর জn িনেত হেব না।  
 
 
 

o ঁতৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 
 ীকৃ াজুর্নসংবােদ েktেktjিবভাগেযােগা নাম tেয়াদেশাহধয্ায়ঃ।। 

******** 
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১০i aেkাবর ২০১০ 
চতুদর্শ aধয্ায় 

gণtয়িবভাগেযাগ 
 
 tেয়াদশ aধয্ােয় dেটা ে ােক যার মেধয্ eকটা হে  ২১ নং ে াক, েযখােন বলা হেয়িছল – পুrষঃ pকৃিতেsা িহ ভুঙেk 
pকৃিতজাn  gণাn , তার মােন হে , ei পুrষ pকৃিতর মেধয্ বেস pকৃিতর যাবতীয় যা িকছু আেছ েভাগ কের। আেরকিট হল ২৬ 
নং ে াক েসখােন বলা হেয়িছল, যাবৎ স ায়েত িকি ৎ সttং sাবরজ মm । েktেktjসংেযাগাৎ তিdিd ভরতবষর্ভ।। eেত বলা 
হে  যা িকছু পদাথর্ আেছ তা হল pকৃিত, আর ৈচতn েযটা আেছ েসটা হে  পুrষ। ei dেটা যখন eক সে  চেল তখনi সংসার 
eেস যায়। যাঁরা দশর্ন িনেয় খুব আেলাচনা কেরন তাঁেদর কােছ egেলা খুব িবতিকর্ত িবষয়। সংসারটা আসেল িক, eটােক বয্াখয্া 
করা aসmব। তার eকটা কারণ হল মাnেষর বুিd খুব সীিমত, তাi েযখােন gr-িশে র পরmরা থােক না েসখােনi eটা খুব 
িবপjনক হেয় যায়। পা াতয্ দশর্েন িতনজেনর মেধয্ িঠক িঠক gr-িশে র পরmরা িছল – সেkিটস, সেkিটস েথেক েpেটা আর 
েpেটা েথেক eয্িরsটল। সেkিটস যা িকছু বুেঝিছেলন িতিন েসটা তাঁর িশ  েpেটােক বুিঝেয়িছেলন, েpেটা েযটা বুেঝিছেলন িতিন 
আবার েসটা eয্িরsটলেক বুিঝেয় েগেছন। eনারা িকnt পের eক aপেরর েথেক uেlা তtt uপsাপন কের েগেছন। gr-িশে র 
েয েমৗিলক িনয়ম তােত gr েযটা বেল িদেয়েছন েসটােক িনেয়i িশ  eেগােব, oর uপের িনেজর েকরামিত েদখােনা যােব না। 
িকছু েয িনেজর েকরামিত eেকবােরi েদখােব না তা নয়, aেনক েkেti েকান েকান িশ  িনেজo িকছু নতনু তtt িনেয় হািজর 
হেয় grর েমৗিলক তttর সােথ জুেড় েদেব, নতুবা িনেজi eকটা নতুন সmpদায় ৈতরী কের েদেব, তখন িকnt েস হেয় যােব 
সmpদায় কতর্া। তেব সmpদায় কতর্া eকটা pজেni হেয় যােব ei anমিত আমােদর িহnd pথােত েদoয়া েনi। েযমন রামাnজ, 
রামাnজ আচাযর্ শ েরর পরmরা েথেকi দীিkত হেয়িছেলন, েসটােতi িশkা েপেয়িছেলন। পের িতিন শ রাচােযর্র সmpদায় েথেক 
সের eেসিছেলন। তারপর িতিন িবিশ াৈdেতর সmpদায় কতর্া হেয় িগেয়িছেলন। িঠক েতমিন, মা াচাযর্o বড় হেয়িছেলন aৈdত 
সmpদােয়, িকnt িতিনo পের তাঁর মত পােl সmpদায় কতর্া হেয়িছেলন। ৈচতn মহাpভু সnয্াস িনেয়িছেলন দশনামী সmpদায় েথেক, 
িকnt িতিনo পের লাiন বদল কের সmpদায় কতর্া হেয় যান। আমােদর ঠাkর সnয্াস িনেলন েতাতাপিুরর কাছ েথেক, মােন 
শ রাচােযর্র সmpদায়। ei চারজন, রামাnজ, মা াচাযর্, ৈচতn মহাpভু আর আমােদর ঠাkর, ei চারজনেদর পরmরা হে  
শ রাচাযর্ িকnt eনারা পের হেয় েগেলন সmpদায় কতর্া। েসখান েথেক তাঁেদর নতুন সmpদায় চলেত থাকল। যিদo আমােদর মলূ 
েশকড় আচাযর্ শ র িকnt aেনক জায়গায় আমরা শ রাচােযর্র মত েথেক সের eেসিছ, কারণ eটা eখন নতনু সmpদায়। 
 
 আধয্ািtক দশর্নেক চারিট pে র সমাধান িদেত হয়, ঈ র িক, জীব িক, জগৎ িক আর মায়া িক। ঈ র হে ন সব িকছুর 
নাশ হেয় েগেলo েযটা েথেক যায়, an িদেক িতিনi সব িকছুর uৎস। uৎেসর েয ৈচতn সtা তােক বলা হয় ঈ র। ঈ রেক 
আিম েযভােবi gহণ কিরনা েকন েসটা আমার বয্াপার। ঈ রেক েকu bh বলেত পাের, কৃ  বেল েকu িনেত পাের, েকu আlা 
বেল িনেত পাের েসটা যার যার বয্াপার। িকnt মূল জায়গাটা eকi থাকেছ েসটা হে  ঈ র। জীব হে  ৈচতেnর বয্িk সtা। আিম 
আর ei মাiেkােফােনর মেধয্ aেনক তফাৎ আেছ। আিম বুঝেত পারিছ আমার েভতের িবেশষ eমন িকছু eকটা আেছ েযটা 
আমােক মাiেkােফােনর েথেক আলাদা কের িদে । eটােক বলা হে  জীব। জগৎ হে  সমুদয় জড় পদাথর্। আর মায়া হে  সৃি র 
pিkয়া। ভগবান যিদ থােকন আর ভগবান যিদ নাo থােকন ei সৃি র pিkয়া থাকেব। যখনi েকu িঠক কের থােকন েয আিম 
আধয্ািtক দশর্ন রচনা করব, pথেম তােক িকnt ei চারেটেক বয্াখয্া করেত হেব। যিদ েস বেল ঈ র আেছন তাহেল তােক তার 
দশর্েন যুিk িদেয় pমািণত করেত হেব ঈ র আেছন। যিদ িবjানীেদর মত বেলন আিম ঈ র মািননা, তাহেল তােক েসটাo pমাণ 
করেত হেব ঈ র েকন েনi। eরপর তােক জীব িক বয্াখয্া করেত হেব, জগৎ িক েসটােক বয্াখয্া করেত হেব। আর জড় পদাথর্ 
েথেক ৈচতেnর আিবভর্াব িকভােব হেয়েছ। েযমন আিম বুঝেত পারিছ আিম আর ei pািsেকর েবাতল আলাদা, তােক যুিk িদেয় 
েদখােত হেব েকন ei dেটা আলাদা, িকভােব আলাদা হল। আধয্ািtক দশর্নেক ei িজিনষgিলেক বয্াখয্া করেতi হেব। eকজন 
যিদ েকu িঠক কেরন ei সব িকছু আিম আমার িনেজর িচnা ভাবনা িদেয় uদ্ঘাটন কের েদব, িকnt েসটা কখনi হেয় oেঠ না। 
কারণ মাnষ হে  kdু বুিd সmn। ei kুd বুিd সmnতার জn তােক gr-িশ  পরmরার uপর িনভর্র করেত হয়। ভারেত েয 
gr-িশে র পরmরা চেল আসেছ েসটা মলূতঃ ধমর্, aধয্াt আর দশর্নেক িভিt কেরi চেল আসেছ। পা াতয্ জগেত gr-িশে র 
পরmরা হে  eকমাt িবjােনর েkেt। িফিজk, বােয়ালিজ, েকেমিsT েয বয্াপােরi েহাক না েকন, gr েযটা বেল েদন েসটাi 
তারা েশেখ। grর কাছ েথেক েযটা িশখেছ, েসটােক িনেয় তারা আবার eিগেয় যাে । ei পরmরা আেছ বেলi িফিজk, 
বােয়ালিজেত আজেক পা াতয্ জািত eেতা eেগােত েপেরেছ। েকান িশে র কােছ িগেয় যখন আেগর িথেয়ািরটা পােl যায় তখন 
েসi িশ  ঐ নতুন লাiেনর হেয় েগেলন সmpদায় কতর্া। েযমন আiনsাiন, আiনsাiন কখন ভােবনিন েয িতিন eকটা সmpদায় 
কতর্া হেয় যােবন। িতিন eকটা িজিনষেক িনেয় eেগােত থাকেলন, েসখান েথেক িছটেক েগেলন an িদেক। িবjােন gr-িশ  
পরmরা থাকােত িবjান আজ aেনক unিত কেরেছ।  
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 eখন ei েয pথম িতনেট p , ৈচতn িক, জড় িক? আর ৈচতn আর জেড়র িমলেন েয জীব সৃি  হে  েসটা িক, আর 
ei পুেরা িজিনষটা হেলা িকভােব? ei p gেলােক সমাধান করা aতয্n কিঠন। ঈ র হে ন শুd ৈচতn, িকnt যখন জেড়র সে  
িমলন হেয় যাে  তখন তাঁেকi বলা হে  জীব। ৈচতেnর বাiের হে  জড় জগৎ আর পুেরা িজিনষটা েযভােব eক েথেক বh হে  
eটােক বলেছ সৃি  pিkয়া, সৃি র ei pিkয়ােকi আবার েবদােn বলেছ মায়া। ঈ র, জীব, জগৎ আর মায়ােক তাi বয্াখয্া করা 
খুব কিঠন। আমােদর আধয্ািtক grরা সাধনা কের েযখােন েপৗেঁছেছন, েসখান েথেক জগৎেক তাঁরা েযভােব েদেখেছন, েসi 
দিৃ ভি টাi তাঁরা আমােদর সামেন িদেয় েগেছন। তাঁেদর gr-িশ  পরmরা েসi দৃি ভি েক aবলmন কের সাধনা কের যাঁরা 
eিগেয় েগেছন তাঁেদর েকu েকu িজিনষgেলােক বুেঝেছন আবার েকu বুঝেত পােরনিন। eনারা আবার িনেজেদর মত বয্াখয্া কের 
চেল েগেছন। eiসব কারেণ দশর্েনর aেনক িকছুi জট পািকেয় েগেছ। যার ফেল সৃি র pকরণেক আর েয চারেট p েক pেতয্ক 
দশর্নেক বয্াখয্া করেতi হেব, িকnt বুঝেত িগেয় পুেরা বয্াপারটা aতয্n কিঠন o জিটল হেয় যায়। 
 
 আধয্ািtক জগেত পুেরা সমsা আমােক িনেজেক িনেয়। েযমন eখােন আিম বেস আিছ, আমার সামেন ei 
মাiেkােফানটাo রাখা আেছ, আিম আর ei মাiেkােফান আলাদা, আিম জীবn আর মাiেkােফান জীবn নয়। তাহেল আমার 
েভতের eমন িকছু eকটা আেছ েযটা আমােক ei মাiেkােফান েথেক আলাদা কের িদে । েসটা হল ৈচতn। eখন ei ৈচতnটা 
িক? an িদেক িবjান p  তলুেছ আেদৗ শুd ৈচতn বা bh বেল িকছু আেছ িকনা? ধমর্ o aধয্ােt ei শুd ৈচতnেকi বলেছ 
bh, ঈ র, ীকৃ , আlা iতয্ািদ। ei শুd ৈচতn জেড়র মেধয্ eেস যখন পড়েছ তখন তােক বলেছ জীব। জড় পদাথর্ হে  যার 
ৈচতn েনi। আর ei পুেরা েয pিkয়ােত জীব জগৎ ৈতরী হে  তােক বলা হে  সৃি র pকরণ। আমােদর যত রকেমর মত আেছ, 
েযমন ষড়-দশর্ন, ষড়-দশর্েনর মেধয্ েবদােnর েয িবিভn শাখা আেছ, e ছাড়া তnt মত আেছ, শাk মত আেছ আর an িদেক আেছ 
িবjান, েযটা pায় চাবর্াক দশর্েনর কাছাকািছ, eছাড়া েবৗd মত আেছ, eরা সবাi ei চারেট p েক বয্াখয্া কের যাে । যিদ 
আমােদর েকu িজেjস কের দশর্ন শােst আসেল িক আেছ? তাহেল আমরা পির ার বেল িদেত পাের েয, দশর্ন শােst ei চারেট 
p েক িনেয়i আেলাচনা করা হেয়েছ। 
 
 জড়েক আiনsাiন eক কথায় সহজ কের বয্াখয্া কের িদেলন mat t er i s not hi ng but energy     বলেলন eণািজর্ 
ময্াটার হয় ময্াটার eণািজর্ হয়। তাহেল বলেত হয় পদােথর্র িনজs েকান aিst েনi। আiনsাiন সমsাটা সমাধান কের িদেলন। 
আমােদর মুিন ঋিষরা আজ েথেক চার হাজার বছর আেগ থাকেতi ei কথা জগৎবাসীেক বেল িদেয়েছন। তnাtা ছাড়া পদাথর্ আর 
িকছুi নয়, আবার তnাtা eণািজর্র েথেক আরo aেনক নীেচ aবsান করেছ। েযখান েথেক সৃি  হয়, েসi pকৃিত েথেক ei 
তnাtা aেনক নীেচ aবsান করেছ। pথেম pকৃিত, pকৃিতর িঠক পেরi আসেছ মহৎ বা কসিমক মাiN বা pিতফিলত ৈচতn। 
েসখান েথেক েবিরেয় আসেছ eণািজর্, ei eণািজর্i তnাtার rপ েনয়, ei তnাtা েথেক আসেছ পদাথর্। eটা না হয় েবাঝা েগেল, 
িকnt eর েয pিkয়, মােন সৃি র pকরণ, eটােক aেনেক মানেত চাiেব না। কারণ ী ান o iসলাম ধমর্ বলেব, িতিন i া 
করেলন l et t here be l i ght t here was l i ght   ,    তার মােন তাঁর i ােতi সৃি  হেয় েগল, সব ঝােমলা eখােন িমিটেয় 
েফলা হল। িকnt আমােদর িহnd ধমর্ ei eকিট বােকয্ কখনi সnt  হেব না, আর ei তttেকo িহnd ধমর্ মানেব না, কারণ eখােন 
gr-িশ  পরmরা আেছ, eখােন pেতয্কিট িজিনষেক খুঁিটয় খঁুিটেয় িবচার কের েদখা হয়।  
 
 tেয়াদশ aধয্ােয় আমরা িঠক ei িজিনষটােক আেলাচনা কেরিছলাম, েযখােন ভগবান বলেছন – যাবৎ স ায়েত িকি ৎ 
সttং sাবরজ মm , ei জগেত যা িকছু sাবর জ ম আেছ সবi হল েktেktjসংেযাগাৎ, েkt আর েktj, aথর্াৎ জড় পদাথর্ 
আর ৈচতেnর বা পুrষ o pকৃিতর সিmলেন ei সব িকছু সৃি  হে । জগৎলীলা েযটা চলেছ eটা হে  পুrষ যখন pকৃিতেক 
েভাগ কের। পুrষ যিদ pকৃিতেক েভাগ না কের তাহেল eটােক সংসার বলা যােব না। তার মােন শুধু জড়i পেড় রেয়েছ তাহেল 
েসটা সংসার হেব না, সংসার হেত েগেল জীবেক মে  আসেত হেব।  
 
 tেয়াদশ aধয্ােয় ঈ র, pকৃিত, েkt o েktেjর uপর েবিশ েজার েদoয়া হেয়েছ। চতদুর্শ aধয্ােয় eেস eকমাt 
েkেtর uপর েজার েদoয়া হে । eর েপছেন েয ভাবটা েবিশ কাজ কের তা হল, eকটা িজিনষেক জানা মােন তােক ভােলাবাসা, 
eকটা িজিনষেক জানা মােন শিk aজর্ন করা। আমরা যিদ eকটা িজিনষেক নাi জািন তাহেল েসটােক ভােলাবাসব িক কের? আিম 
যিদ নাi বুিঝ জড় িক ৈচতn িক, তাহেল আিম ৈচতnেক ভােলাবাসব িক কের? pথেম জড় আর ৈচতেnর সিmলেনর বয্াপারটা 
tেয়াদশ aধয্ােয় বলা হল, িকnt চতুদর্শ aধয্ায় বলেব জড় িজিনষটা িক। জড় িজিনষটােক আমােদর বুিঝেয় েদoয়ার eকমাt কারণ 
হে , আিম যােত জেড়র সব িকছু েজেন িনেয় জড় েথেক িনেজেক বার কের িনেয় আসেত পাির।  
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 ei aধয্ােয় কিপেলর সাংখয্ মতেক aবলmন করা হেয়েছ। যিদo সাংখয্ মতেক েবদাn েমাটামুিট েমেন েনয় িকnt eকটা 
জায়গােত েবদাn সাংখয্েক মানেব না। ei িজিনষটােক আচাযর্ শ রo েমেনেছন sামীজীo sীকার কেরেছন। সাংেখয্র মেত pকৃিত 
হে  sতnt, sাধীন সtা িকnt েবদােnর কােছ sাধীন নয়। েবদােnর মেত pকৃিত হল ঈ েরর aধীন আর ঈ েররi eকটা rপ হে  
pকৃিত। eiটােক যিদ সাংখয্ েমেন েনয় তাহেল সাংখয্ আর েবদাn eক হেয় যােব। তবুo েবদাn সাংখয্ েথেক eক ধাপ eিগেয় 
থাকেব যিদo সাংখয্ pকৃিতেক ঈ েররi eকটা rপ eবং ঈ েরর aধীন বেল কখনi মানেব না। সাংখয্ মেত pকৃিত eক িদক 
িদেয় যাে  আর ৈচতn আেরক িদেক িদেয় যাে , আর যখনi dেটা eক জায়গায় িগেয় িমলেব তখনi সৃি র pিkয়া শুr হেয় 
যােব, যখন আলাদা হেয় যায় তখন সৃি র সব িকছুর নাশ হেয় যায়, মােন pলয় হেয় যায়। শাk, তnt eবং পাশুপত মতাবলmীরা 
সব িকছু ei ভােবi মােন। eরা বেল িশব আর শিk। যখনi িশব আর শিkর েখলা শুr হয় তখনi সৃি  হেত থােক, যখন িশব 
আর শিk dজন dজেনর মেধয্ eক হেয় যায় তখন সৃি র সব pিkয়া বn হেয় যায়। িশব শিk যিদo eখােন আলাদা হেয় যাে  
েদখায় িকnt eটােক িমলন বেল েদখান হয়, eটাi িশব শিkর েখলা। egেলা eেকক মেতর eেককিট িসdাn। eখন েকাn  িসdাn 
িঠক আর েকাn  িসdাn িঠক নয় eটা েকu েকান িদন বলেত পারেব না, তার কারণ মহmদ বলেবন আlাi সব, িযশু বলেবন গডi 
সব িকছু, ীরামকৃ  বলেবন bh আর শিk aেভদ, bh o শিki সব আবার an িদেক ৈব বরা বলেব ীকৃ i সব, েবৗdরা 
বলেব িনবর্াণi সব। েকui িকnt চাবর্াকেদর মত pকৃিত বা জড়i সব কখনi বলেবন না। যারা বেল িবিভn ধেমর্ আলাদা আলাদা 
কথা বেল িনেজেদর মেধয্ ঝগড়া িববাদ করেছ, তারা িকnt eকটা িজিনষেক ভুেল যাে  েয, eরা সবাi ৈচতn সtােক eকমাt 
সtা বেল eকবােকয্ sীকার করেছন। জড়েক eকমাt িবjানীরাi pাধাn েদয়, যাঁরাi আধয্ািtক জগেত আেছন তাঁরা েকui 
জড়েক pাধাn েদন না, শুধু েয pাধাn িদে ন না তা নয়, pকৃিতেক েতায়াkাi কেরন না, আর জেড়র েয েকান মূলয্ আেছ 
েসটােকo তাঁরা েকান কােলi েকান grt েদনিন। eটাi হে  pধান পাথর্কয্। িকnt সমsাটা হে  an জায়গায়, যত শাst আেছ, 
আর েয েযভােব সাধনা কেরেছ তার িসিd তার েসiভােবi হেয়েছ, তার বাiের তার িসিd হয়িন। তার মােন, ীরামকৃ  যখন 
কালীেক িনেয় সাধনা শুr করেলন, েশেষ িকnt িতিন মাকালীেকi েদখেছন, িযিন ীকৃ েক িনেয় সাধনা কেরেছন েশেষ িতিন 
ীকৃ েকi সব েদখেছন। িকnt eকটা জায়গায় eেদর সবারi িমল আেছ, তা হে  েকui জড়েক eেকবােরi grt িদে ন না।  

 
 ৈচতn সtােক আিম িকভােব েদখব েসটা আমার সাধনার uপের িনভর্র কের, gr আমােক িকভােব সাধনা করেত 
বেলেছন আমার িসিd েসটার uপর িনভর্র করেব, িকnt সবার েkেt েশেষ িগেয় eকটা িজিনষ eক হয়, েসটা হে  জেড়র সমs 
তাৎপযর্তা o grt হািরেয় যায়। জেড়র sূল rপ হল কািমনী-কা ন আর নাম-যশ, মােন নারীsখ, ধনsখ আর নামsখ। সাধনা 
করেত করেত েযমন েযমন আিম সূk েথেক সূkতমেত agসর হেত থাকব, তnাtা, তnাtা েথেক মেন, মন েথেক aহ াের আর 
েশেষ িগেয় যখন pকৃিতেত যাব তখন আমােক ei pকৃিতেকo তয্াগ কের নািমেয় িদেয় েশষ লেkয্র িদেক eিগেয় েযেত হেব। 
ৈচতn সtার েকাথাo জড় বেল আর িকছু থােক না। েয েকান ধেমর্র িযিন আধয্ািtক পুrষ, তাঁেক যখন িবে ষণ করা হেব তখন 
সব ধমর্ যাi বেল থাkক চরম সতয্ সবার েkেt eক, aধয্াt বলেত যা েবাঝায় তােত জেড়র েকান সtাi েনi।  
 
 যার েকান সtা েনi েসটাi গীতা eখােন আমােদর জািনেয় িদে । আমরা েযমন গীতার জn জড় পদােথর্র খবর জানেত 
পারিছ, anাn ধেমর্ জড় পদােথর্র ei সব কথা কখন েশােনিন আর েসiভােব জােনo না। ei িদক িদেয় আমােদর aেনক sিবেধ 
হেয় েগেছ, কারণ আমােদর ধেমর্র সব িকছুi gr-িশ  পরmরা হoয়ােত সব িলিপবd হেয় েগেছ। িলিপবd হেয় যাoয়ােত আমরা 
জানেত পারিছ ধমর্তttটা িক, তখন েবাঝা যায় েয ei জড়েক েকন তয্াগ করেত বলা হে । eেত সাধেকর সাধনােত সাহাযয্ হয়।  
 
 ei চতুদর্শ aধয্ােয়র মলূ anশীলন হে  জেড়র ধমর্। জেড়র ধমর্েক িনেয়i ei aধয্ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ। pথম 
ে ােক ভগবান বলেছন –  
 

ীভগবাnবাচ 
পরং ভয়ূঃ pবkয্ািম jানানাং jানমtুমm । যj jাtা মনুয়ঃ সেবর্ িসিdিমেতা গতাঃ।।১।। 

 ভগবান aজুর্নেক বলেছন আিম েতামােক eখন jােনর মেধয্ সবর্ে  jান সmেn aবগত করাব। jান বলেত eখােন 
পাঁচটা িবষয় সmেn জানােক বলেছন। ei সব jােনর মেধয্ েযিট সবর্ে  jান েসi বয্াপাের বলেত যাে ন। ei সবর্ে  jানেক 
জানেল িক হেব? যj jাtা মনুয়ঃ সেবর্, eর আেগ যত মুিন ঋিষরা িছেলন তাঁরা ei jান লাভ করার পর িসিdিমেতা গতাঃ, িসিd 
লাভ কেরেছন, aথর্াৎ সবাi ে  পুrষ হেয় েগেছন। jান aেনক রকেমর হয়, তার মেধয্ gাজুেয়ট হoয়াo jান লাভ, কত 
gাজুেয়ট আেছ িকnt তােদর মেধয্ সবাiেতা িবখয্াত হেয় যাে  না, িপeiচিড িডgীধারী aেনেকi আেছন িকnt সবাi আiনsাiন 
হেয় যায়িন।  
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 জগেতর eকটা কিঠন বাsব িনয়ম ei েয, সবাi আসল িজিনষেক িনেজর কােছ রােখ আর নকল িজিনষেক িনেজর কাছ 
েথেক তাড়াতািড় িবদায় করার জn uেঠপেড় লােগ। টাকা aজর্েনর জn সবাi ছুটেছ, িকnt নকল েনাট যিদ কাrর কােছ eেস যায় 
আর েস যিদ জানেত পাের েয ei প াশ টাকার েনাটটা নকল, তখন েস েচ া কের যত তাড়াতািড় aপরেক গিচেয় েদoয়ার। 
আসলটােক সবাi ধের রােখ আর নকলটােক সে  সে  েছেড় েদয়। যিদ েকাথাo চালােত না পাের েশেষ সব সকল েনাট মিnের 
pণামীর বােk পেড়। eেত dেটাi হল, পূণয্o হল আর নকল েনাটটােক চািলেয় েদoয়াo হল।  েকানটা আসল আর েকানটা নকল 
eটােক বয্াখয্া করার জni ei চতদুর্শ aধয্ায়েক ভগবান েবেছ িনেয়েছন। eখােনo জগেতর আসলটা িক আর নকলটা িক েজেন 
িনেয় নকলটােক েফেল েদoয়ার কথাi বলা হে । ভগবান বলেছন, ei আসলটােক েজেন eর আেগর আেগর মুিন ঋিষরা পরম 
িসিd, মােন আধয্ািtক জগেতর চরম anভুিতটkু েপেয় িগেয় ে  পুrষ হেয় েগেলন। তার মােন jান aেনেকরi িছল, িকnt যাঁরা 
মিুন, মুিন মােন িযিন মননশীল, তাঁরা ei আসলটােক েজেন মহৎ হেয় েগেলন। ভগবান বলেত চাiেছন, ei ে  jানিট লাভ 
করেল েতামার মিুk েপেত sিবেধ হেব। িকেসর েথেক মুিk? বnন েথেক। িকেসর বnন? িযিন িবশুd ৈচতn তাঁর uপের eকটা 
আবরণ পেড় েগেছ, ei আবরণটাi বnন। ei আবরণটা িকেসর? জেড়র বা pকৃিতর। 
 

iদং jানমপুাি তয্ মম সাধমর্য্মাগতাঃ। সেগর্হিপ েনাপজায়েn pলেয় ন বয্থিn চ।।২।।  

 েহ aজুর্ন, iদং jানমুপাি তয্, ei jানেক তিুম যিদ আ য় কের নাo তাহেলi তিুম মম সাধমর্য্মাগতাঃ, আমার সাধমর্, 
aথর্াৎ আমার srপতা তিুম েপেয় যােব। আমােদর যত েমাkশাst আেছ তােত aেনক ধরেণর কথা বলা হেলo মলূ দৃি টা হে , 
ীকৃে র ঐ ভাবেক িতিন েপেয় যান, তাঁর েয ধমর্ েসi ধমর্টা িতিন েপেয় যান। আিম যিদ ীকৃে র সাধনা কের থািক, তাহেল ei 

সাধনায় আমার েয িসিd হেব তােত ীকৃে র ভােবর সােথ আিম eক হেয় যাব, েস তাঁর েয ভাবi থাkক না েকন। ীকৃে র ei 
ভাব েপেয় েগেল িক হেব? সেগর্হিপ েনাপজায়েn, যখন সৃি  হেব তখন েতামার আর জn হেব না, pলেয় ন বয্থিn চ, যখন pলয় 
হেব তখন েতামার িবনাশ হেব না। বলেত চাiেছন েয, জn-মতৃযু্র েয চk, েসi চk েথেক তিুম েবিরেয় আসেব।  
 
 আমরা সব সময় বিল, শুধু কাজ আর কাজ, ঘুম েথেক uেঠ কাজ, ঘেুমােত যাoয়ার সময়o কাজ, কেব েয ei কােজর 
েবাঝা আমার ঘাড় েথেক নামেব ei dি nা আর dভর্াবনায় রােt ঘমু হয় না। আর ভাবিছ, কেব েয আিম ei dি nা আর dভর্াবনা 
েথেক মুিk পাব, কেব েয ei dঃখ-কে র যntণার হাত েথেক ছাড়া পাব। কেব আিম ei কােজর েথেক মুিk পাব ei িনেয় 
আমােদর িচnা ভাবনা আেছ, কেব aিনdা েথেক মুিk পাব তার িচnা আেছ িকnt আমরা কখনi ভািব না েয ei eকিট িদন আর 
eকিট কের রাত আমােদর জীবেন কত িদন ধের চলেব! আজেক ei রাতটা েকেট যােব আবার আেরকিট রাত আসেব, ei ভােব 
কত রাত েয কাটেব eটােক িনেয় আমরা েকui ভািবনা। ei চk েথেক িকভােব েবেরােত পারব eটােক আমরা েকui িচnা করিছ 
না। যখন মতুৃয্ আসেব তখন মের যাব, eখন আমার বােঘ েখেয়i মৃতযু্ েহাক, েরােগ ভুেগ মারা যাi আবার sাভািবক ভােবi মারা 
যাi না েকন, িকংবা গ ায় ঝাঁপ িদেয়i মির, আবার আমােক জnােত হেব। আিম বলেত পাির আবার জn িনেল আমার ei জেnর 
ei আিম েবাধটােতা থাকেব না। িকnt েসটাo aেনেকর থােক। যারা েদখেত পান তারাo বুঝেত পােরন তােদর ক  হে । েসiজn 
বলেছন, iদ jানমপুাি তয্, েতামােক েয jােনর কথা বলেত যাি  ei jােনর আ য় যিদ তিুম নাo তার ফেল তুিম আমার ধমর্ 
েপেয় যােব। eখন তিুম িক ধেমর্ আছ? eখােন dিট ধেমর্র কথা বলা হে , eকটা হে  মতৃযু্ধমর্া eবং আেরকিট হে  aমৃতুয্ ধমর্া। 
ভগবানi হেলন eকমাt aমতৃযু্ ধমর্া, ভগবােনর জn েনi মৃতযু্ েনi। ভগবান ছাড়া বািক সব িকছুi হল মৃতুয্ধমর্া, সবার জn আেছ 
মতৃযু্ আেছ। তুিম eখন মৃতুয্ধমর্ােত রেয়েছ। ei jানেক আ য় করেত পারেল ei মতৃযু্ধমর্া েথেক তুিম হেয় যােব aমৃতুয্ ধমর্া। 
ভগবােনর সােথ তুিম eক হেয় যােব। eখােন িকnt ভগবােনর সােথ eক হেয় যাoয়ার কথা বলা হে  না, বলা হে  সাধমর্য্মাগতাঃ, 
ভগবােনর েয srপ, মােন ীকৃে র েয srপ েসটা েপেয় যােব।  
 
 ei pািsেকর েবাতলটা যখন ন  হেয় যােব তখন eটােক েসর দের িবkী কের েদব। েসখান েথেক ei ভা া েবাতলটা 
আবার pািsেকর কারখানায় চেল যােব। েসখান েথেক আবার িরসাiেকল হেয় ei pািsকটা আবার eকটা নতুন েবাতল হেয় 
েবিরেয় আসেব। ei েবাতেলর আtা হে  eর pািsকt। ei pািsকটাi বার বার ঘেুর ঘুের pািsেকর েবাতল হেব, কখন 
বালিত হেব, মগ হেব, pািsেকর িবিভn িজিনেষর মেধয্ বারবার ঘরুপাক েখেত থাকেব, আর যতi rপ পাlােত থাkক না েকন, 
eর pািsকtটা সব সময় েথেক যােব। eখন মেন কrন, eর pািsকটা eমন eকটা তাপমাtােত িনেয় যাoয়া হল, েযখােন িগেয় 
eর মিলkয্লস gেলা সmূণর্ rপ পিরবিতর্ত হেয় আলাদা হেয় েগল, তখন ei pািsেকর ধমর্টাi েশষ হেয় েগল। eখন ei 
মিলkয্লসgিলেকo েভে  যিদ iেলkTন েpাটেন িনেয় েভে  িদেয় শুধু মাt eণািজর্েত rপাnিরত কের েদoয়া হয়, eরপর তার িক 
হেব ভগবানi জােনন। িকnt eiখােন েযটা বলা হে  েসটা িবjােনর ei sর েথেক আরo eক ধাপ eিগেয় িগেয় বলা হে । ei 
েয pািsক েথেক পিরবতর্ন হেয় মিলkয্লs  পদােথর্ চেল েগল, মিলkয্লs  েথেক পিরবতর্ন হেয় iেলkTন েpাটেন চেল েগল, iেলkTন 
েpাটন েথেক rপাnিরত হেয় িপoর eণািজর্েত চেল েগল, eর পর ei পদাথর্টা আর কখন িফের আসেব না, িকnt eণািজর্ েথেকo 
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িরসাiেকল হেত থাকেব। িকnt তুিম যিদ aমৃতযু্ ধমর্া হেয় যাo তাহেল িকnt েতামার আর িরসাiেকিলং েকান ভােবi হেব না। ei 
কথাটাi eখােন বলেছন সেগর্হিপ েনাপজায়েn pলেয় ন বয্থিn চ। কাrর pিত anায় aতয্াচার কের েস যিদ মের িগেয় মশাo 
হেয় যায় তাহেল যার pিত anায় করা হেয়েছ েসo মশা হেয় তার pিতেশাধ েনoয়ার pেচ ােক চািলেয় যােব, েকu কাuেক ছাড়েব 
না। eকমাt ছাড়েব কখন? iদং jানমপুাি তয্, ei jােনর েযিদন আিম আ য় েনব, তখনi ei বাঁধন েথেক ছাড়া েপেয় যােব, 
তখন আর আিম মৃতযু্ধমর্া থাকব না। িকnt আমার যারা পািরপাি র্ক আtীয় বnু-বাnব যারা আেছ তারা িকnt eখােনi পেড় থাকেব। 
ei eকটা জায়গােত েকu কাuেক সাহাযয্ করেত পােরনা। আিম আমার িপতপুৃrষেদর sেগর্ েটেন িনেয় েযেত সাহাযয্ করেত পাির, 
ei জগেত যারা আেছ তােদর আিম টাকা, পয়সা, ধন-েদৗলত যা আেছ সবর্s িদেয় সাহাযয্ করেত পাির, িকnt মুিkর পেথ আিম 
কাuেক েটেন িনেয় েযেত পারব না। eকটাi পাির, েস েয ajানতার anকাের পেড় আেছ েসখান েথেক েটেন তার েচতনােক 
eকটু uপের িনেয় আসেত পাির। িকnt মুিkর পেথ িনেয় েযেত পারব না। ei জায়গাটা হে  যার যার jােনর uপলিbর বয্াপার। 
eখােন েকu কাuেক সাহাযয্ করেত পােরনা।  ীমা sয়ং জগjননী িকnt তাঁর ভাi, ভাiেপা, ভাiিঝরা eক aবsােতi পেড় রiল।  
 
 ভগবান বুেdর খুব snর eকটা গl আেছ। eকজন যুবক সাধক, েদখেত খুব snর। েস eক শহের ঘুরেত েগেছ, িগেয় 
েদখেছ শহেরর eক জায়গায় িবরাট িভড়। al বয়সী, জগেতর েকান িকছুর বয্াপাের তার েকান aিভjতাi েনi, eকটা বয়েস েস 
aেনক ক  কের কিট টাকা uপাজর্ন কেরিছল। েসi শহেরর ভীেড়র মেধয্ eকিট খুব snর েমেয়েক েদেখ তার ভােলা েলেগ েগেছ। 
েমেয়িটর হােত কয়কিট পdফুল। েছেলিট aবাক হেয় িজেjস করেছ, িক বয্াপার, েতামার হােত পdফুল েকন? তখন েমেয়িট বলেছ 
– আজেক ei শহের eক িবরাট বড় সাধক আসেছন, egেলা তাঁরi চরেণ িনেবদন করব। েছেলিট িজেjস করল – কত কের ei 
পdফুল িকেনছ? েমেয়িট যত দাম বলল িঠক ঐ কিট টাকাi েছেলিটর সmল। েছেলিট তখন বলেছন – আমার কােছ িঠক ei কিট 
টাকাi আেছ, আিম ঐ দাম িদি  তুিম আমােক পdফুল কয়িট িদেয় দাo, কারণ আিমo ei পেথ েবিরেয়িছ, আমার খুব i া ei 
পdফুল কিট আিম তাঁেক িনেবদন করব, েতামার েতা ei পথ নয় তুিম ei ফুল িনেয় িক করেব, আমােক িদেয় দাo। েসi েমেয় 
মাথা নীচ ুকের বলেছ – ei পdফুল আিম েতামােক েদব না। েছেলিট বলেছ – না না, তিুম না কেরা না, তুিম যা চাiেব আিম 
িদেত রাজী আেছ, তিুম আমােক পdফুল কিট িদেয় দাo, কারণ ek ুিণ েস মহাtা eেস হািজর হেবন। 
 
 তখন েমেয়িট লjা জিড়ত sের বলেছ – আিম যখন েথেক েতামােক েদখিছ তখন েথেকi আিম েতামােক ভােলােবেস 
েফেলিছ, তিুম যিদ আমােক িবেয় করেত রাজী হেয় যাo তাহেল আিম ei পdফুল িদেত রাজী আিছ। েছেলিট পdফুল িনেত eত 
আgহ েয বেলi িদল hাঁ, আিম রাজী আিছ। েমেয়িট ফুল কিট িদেয় িদল। eখন ঐ মহাtার কােছ eমন ভীড় হেয় আেছ েয তাঁর 
কােছ যাবারi uপায় েনi। তখন েছেলিট ছুঁেড়i েসi পdফুল কিট মহাtার uেdে  িনেবদন করল। ঐ পdফুল েসাজা মহাtার 
হােত িগেয় পেড়েছ। তখন েমেয়িটo কিট পdফুল ছঁুেড় িদেয়েছ, ঐ ফলু কিটo মহাtার হােত িগেয় পেড়েছ। মহাtা িছেলন িবরাট 
jানী পুrষ, িতিন বলেছন – ei ফুলgেলা েয ছুঁেড়েছ তােক আমার সামেন িনেয় আসা েহাক। তখন ei diজনেক ভীেড়র 
মাঝখান িদেয় মহাtাজীর সামেন িনেয় আসা হেয়েছ। eেদরেক েদখাi মহাtা বলেছন – েতামরা dজেনi ধn, েতামােদরi ফুল 
আমার হােত eেস eভােব পেড়েছ, আিম বলিছ েতামােদর মেনর i া পূণর্ হেব। েছেলিট বলেছ, আমার মেনর i া িসdপুrষ 
হoয়া আর েমেয়িটর মেন i া আিম েযন eেক জnজnাnের sামী rেপ পাi। মহাtা তখন বলেলন – েতামােদর dজেনর i াi 
পূণর্ হেব। েমেয়িটেক বলেলন যত িদন eর মুিk না হে  তত িদন জnজnাnের তুিমi eেক পােব। ei েমেয়িটi পের িগেয় 
যেশাধারা হেয়িছেলন। েশষ জn পযর্n যেশাধারা ভগবান বুেdর েপছন েপছেন ঘেুরেছন। েশষ িদন যখন বুd েবিরেয় যাে ন 
যেশাধারা তখন আর তােক বাধা েদনিন। eরপর ভগবান বলেছন – 
 

মম েযািনমর্হদ্ bh তিsn গভর্ং দধাময্হm । সmবঃ সবর্ভতূানাং তেতা ভবিত ভারত।।৩।। 

 সবর্ভূতানাং, যা িকছু েতামার সামেন েদখছ eেদর সবারi uৎপিt মম েযািনমর্হদbh েথেক, আমার েযািনi হে  মহৎ bh 
হে ন, ei মহৎ bhi সবর্ভূেতর uৎপিtর কারণ। eখােন মহৎ bh বলেত pকৃিতেক েবাঝাে । ভগবান বলেছন েয, pকৃিত আমার 
েযািন েযখােন গভর্ধারণ করা হয়। শুধু তাi নয়, আমার েযািনেত েয গভর্ধারণ হে  তার বীজ আিমi pদান কির, আমার েথেকi 
িব bhােNর বীজ আসেছ। তার মােন সৃি র pকরেণ পৃথক েকান সtা আসেছ না, সব িকছুi িতিন, তাঁরi গভর্, তাঁরi বীজ, িতিন 
িনেজi ei সব িকছু হেয়েছন। সৃি র ei pকরেণর বয্াখয্া েদoয়া aসmব। সৃি র বয্াপাের যখন েকান দাশর্িনেকর তেttর মেধয্ যাব 
তখন মেন হেব িতিনi িঠক বলেছন। ei তেttর uেlা যিদ েকu সৃি র বয্াপাের বেল তখন মেন হেব ei নতুন তttটােকi িঠক 
মেন হেব। গীতােত ভগবান ei aধয্ােয় েযটা সবার জn খুেল িদেলন তা হে  – ভগবােনর dেটা pকৃিত, পরা o aপরা pকৃিত। 
aপরা pকৃিত হল ঈ েরর েযািন, aপরা pকৃিত হে  জড়, ei aপরা pকৃিতেত িতিন েযন গভর্ pদান করেছন। মােন েয ৈচতn 
সtা েস চুmেকর মত, চুmকেক েযi েলাহার কােছ িনেয় আসা হল তখনi েলাহার টুকেরা gেলা নেড় uঠল। ei পাখাটা eমিনেত 
চুপচাপ িসিলংeর uপর ঝলুেছ, েযi siচটা an  কের েদoয়া হেব তখনi iেলিkTিসিট eেস েযেতi বn বn  কের ঘুরেত শুr করেব। 
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aথচ পাখার িনেজ েথেক েঘারার শিk েনi। িবdয্ৎশিki eেক েঘারাে । an িদেক iেলিkTিসিটর েসi শিk েনi েয পাখা ছাড়াi 
েস আমােদর বাতাস িদেত পারেব। বাতাস েদoয়ার kমতা পাখার, পাখার আবার নড়ার kমতা েনi। পাখা আমােদর বাতাস িদে  
না, iেলিkTিসিটo বাতাস িদে  না, তাহেল বাতাসটা েক িদে ? eর িঠক িঠক utর েদoয়া যায় না।  
 
 ei কথাটাi ei ে ােক বলার uেd । pকৃিত না থাকেল েকান সৃি i হেব না, আবার পুrষ যতkণ pকৃিতর মেধয্ না 
আসেছ ততkণ েকান সিৃ  হেব না। ei পাখাটা শিkর ঘনীভতূ rপ an িদেক iেলিkTিসিটo শিk, ei িদক েথেক dেটা eকi 
িজিনষ। ei শিki eক সময় জড় হেয় যাে , ei জেড়র মেধয্ যখন েসi শিk বীজrেপ আসেছ তখনi সব িকছুর uৎপিt 
হে । মজার বয্াপার হল eiসব আiিডয়া uপমার সাহােযয্ যা িদেয় েগেছন আধুিনক িবjান eখনo তার ধাের কােছ েযেত 
পােরিন। আiনsাiন ফরমলুা িদেলন E MC = 2 তার মােন eণািজর্ হে  জড় পদাথর্, েসi পদাথর্ েথেক পাখার েbড হেয়েছ। 
eটােকi বলা হে  মহৎ েযািন, মােন pকৃিত। ei pকৃিতর মেধয্ যখন পরা pকৃিত eেস যায় তখন সৃি র েখলা শুr হেয় েগল। 
আমরা েদখিছ মাt েয ei জগৎটা চলেছ। েকন চলেছ? কারণ পরা pকৃিত eর মেধয্ আেছ। ei জগেতর মা-বাবা েক? ভগবান 
িনেজi, কারণ ভগবান িনেজ বীজ িদেয়েছন বেল িতিন বাবা, আবার ভগবান িনেজi মা, কারণ িতিন েযািন। েসiজn নবম aধয্ােয় 
ভগবান বেলিছেলন – িপতাহহমs জগেতা মাতা ধাতা িপতামহ, ei bhােNর সব িকছুর িপতা আিম, মাতাo আিম। েসiজn বলা 
হয়, গীতােত কখনi dেটা আলাদা সtােক sীকার করা হয় না। েযমন িবjানী বলেছ জড় আর ৈচতn dেটা আলাদা সtা, তnt 
েযমন বলেছ িশব আর শিk dেটা আলাদা। িকnt গীতােত আলাদা েকান সtােক মানা হয় না, িযিন আেছন িতিনi আেছন, তাঁরi 
dিট rপ হেয় যাে  – পরা o aপরা। aপরা মােন েরেলর বড় iি ন pstত আেছ, siচ an  করা হল, iেলিkTিসিট iি েন eেস 
েগল, eবার iি ন aত বড় লmা েTনেক টানেত শুr কের িদল। aপরা pকৃিতটাo ভগবােনর। যত aপরা pকৃিত মােন জড় পদাথর্, 
ei জড় পদােথর্ যতিদন ৈচতn সtা না আসেছ ততিদন েস পেড়i থাকেব। ৈচতn সtাটা িক? ভগবান েসi বীজটা িদেয় িদে ন। 
যার মেধয্ ভগবান বীজ িদে ন েসটাo িতিন িনেজi হেয়েছন, আবার বীজটাo িতিন। ঈ েরর বাiের িকছুi েনi। তাi পেরর 
ে ােক বলেছন – 
 

সবর্েযািনষু েকৗেnয় মতূর্য়ঃ সmবিn যাঃ। তাসাং bh মহদ্ েযািনরহং বীজpদঃ িপতা।।৪।। 

 েহ aজুর্ন, তুিম যা িকছু েদখছ, কােদরেক েদখেছ aজুর্ন? েদব, িপতগৃণ, মাnষ, পশু, মগৃািদ, সবর্েযািনষু, যত রকেমর 
েযািন েদখছ, সব আলাদা আলাদা। eখােন সব েযািন eক ei কথা বলা হে  না, সবi আলাদা, েদবতা আলাদা, মাnষ আলাদা 
আর পশু, পািখ, মগৃ সব আলাদা। eেদর যখন িবনাশ হেয় যােব তখন eরা eেদর যার যার সtােত িবলীন হেয় আবার েসখান 
েথেকi আেগর আেগর rপ ধারণ করেব। ei pািsক আলাদা, ei কাগজ আলাদা, ei েলাহাটা আলাদা। িকnt যখন েসর দের 
িবkী হেয় চেল যােব তখন gদােম িগেয় েলাহা েলাহার জায়গায় চেল যােব, pািsক pািsেকর জায়গায় চেল যােব। তেব eকটু েয 
eিদক েসিদক eেকবােরi হেব না তা নয়, eর eকটু oটােতo েযেত পাের আবার oর eকটু eটােতo আসেত পাের। সাধারণত 
ei ধরেণর িকছু হয় না, যারা মাnষ হেয় জেnেছ তারা মরার পর আগামী জেn িপঁপেড় হেয় জnাবার সmবনা খুব কম। ei যত 
আলাদা আলাদা েদহ, rপ আেছ eেদর মেধয্ েয ৈচতn রেয়েছ েসটা আিম। মাnষ যখন মের যায় তখন তার মুিতর্টা eকi থােক 
িকnt তার শরীর েথেক িকছু eকটা েবিরেয় যায়। ei েয শরীেরর আকার েযটা ৈতরী হেয়েছ েসটা pকৃিত েথেক ৈতরী হেয়েছ িকnt 
eর মেধয্ েয জীবনী শিk েসটা আসেছ েসi ৈচতn েথেক। আবার pকৃিতটাo ভগবােনরi িকnt eটা হে  aপরা pকৃিত, িকnt pাণ 
েযটা ei শরীরেক ধের রাখেছ েসটা ভগবান েদন। েসiজn বলেছন aহং বীজpদঃ িপতা।  
 
 িতন নং ে ােক েযটা বলা হেয়েছ েসটা হে  সমি  তtt (Macro), সমg bhােNর েয সিৃ  হে  তার বীজ িতিনi 
িদে ন, an িদেক েযটা বয্ি েত (Mi cro) েয সৃি  হে  েসটার েkেto িতিনi বীজ pদান করেছন। জীবিবjানীরা েযমন বেলন 
েয, জড় পদাথর্ পেড় িছল, েসi পদােথর্র িববতর্ন হেত হেত তােত জীবেনর pকাশ eেস যায়। িকnt আমােদর িহndদশর্ন তা মানেছ 
না, eখােন বলা হয় যখন সূk শরীের েযাগ হয়, যখন মােয়র গেভর্ আেs আেs শরীর ধারণ হেত থােক তখন েকান eকটা sের 
eেস ৈচতn েসi শরীেরর pেবশ কের। তারপরi তার জীব uপািধ eেস যায়। আমােদর ভারত সরকার বলেছ মােয়র গেভর্ ছয় 
মাস পেড়i িশশুর জীবনী শিk eেস যায়। ভারত সরকার েকাথা েথেক ei ছয় মােসর িহেসব েপেয়েছ আমােদর জানা েনi। িবিভn 
ধেমর্ ei সময়টার িবিভn তারতময্ আেছ। েকান ধেমর্ বেল নয় মাস পর আtা ei শরীরেক ধারণ কের। ei িনেয় িবিভn মত 
আেছ। আমরা eখােন িকnt গীতার মত বলিছ। গীতা বলেছ তখন আিম েসi শরীের pেবশ কির। কখন pেবশ কেরন বলেছ? যখন 
ei শরীরটা আকার ধারণ কের েনয়। পুেরা শরীেরর আকার ধারণ না হoয়া পযর্n েযন িতিন তােত pেবশ কেরন না। আমােদর 
পেk বলা খুব মুশিকল েয eেত eনারা িক বলেত চাiেছন আর egেলা কতটা যুিk dারা িবচােরর gহণেযাগয্ েসটাo আমরা বলেত 
পািরনা। িকnt grtপূণর্ েয তttটা বলেত চাiেছন তা হল – যৎ িপNােN তৎ bhােN, মােন িপেN যা আেছ bhােN তাi আেছ। k ুd 
েয পdিতেত ৈতরী বৃহৎo eকi পdিতেত ৈতরী।  
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 ঠাkেরর পািথর্ব শরীর চেল যাoয়ার পর sামীজী যখন পিরbাজক rেপ ভারত পিরkমা করিছেলন, েসi সময় আলেমাড়ার 
কােছ কাঁকিড়ঘােট িতিন ধয্ান করিছেলন। তাঁর সে  sামী তিুরয়ানnজীo আেছন। ধয্ান করেত করেত হঠাৎ ধয্ান েথেক uেঠ eেস 
হির মহারাজেক জিড়েয় ধের বলেছন – হিরভাi, আজেক আিম জগেতর eক িবরাট রহেsেক uদ্ঘাটন করেত েপেরিছ। েসটা হল 
– eকটা an েয পdিতেত ৈতরী ei িব bhাNo েসi eকi পdিতেত ৈতরী। গীতার িতন নং আর চার নং ে াক ei eকi কথা 
বলা হেয়েছ। আচাযর্ শ র আবার eখােন েযাগ করেছন – েদবতা, িপতৃ, মn , পশু o মগৃািদ যত মুিতর্ আেছ ভগবান eর মেধয্ 
যখন pেবশ কেরন তখনi egেলা িkয়াসmn হয়। তার আেগ বলেছন ei জগেত যা িকছু আেছ আিম হলাম তার েযািন আর 
বীজpদঃ িপতা। sামীজী েয ধয্ােন uপলিb করেলন িপN আর bhাN eক, sামীজী িক গীতার ei ে াকgেলা জানেতন না? sামীজী 
েতা গীতা সে  িনেয় ঘুরেতন। তাi sামীজী ei dেটা ে াক জানেতন না eটা িব াস করা যায় না। আসেল আমােদর যতi যিুk 
স াত jান েহাক আর শাst স াত jান েহাক, egেলা েকান কােজi লাগেব না, যতkণ না ei jানেক pতয্k anভব করা 
হে । pতয্k jান না হoয়া পযর্n েকান শাst, গীতা মখুs থাকেলo eর েকান দাম েনi। sামীজীর মত েলাক, িযিন সাkাৎ 
ঠাkেরর কােছ িশkা েপেয়িছেলন, ঠাkর তাঁেক িনিবর্কl সমািধটুk পযর্n আsাদ কিরেয় িদেয়েছন। েসi sামীজীo ei বেল 
েচঁচাে ন – দাদা, আিম আজেক eকটা আেলা েপলাম। েয আেলাটা sামীজী েপেলন েসটা হাজার হাজার বছর ধের গীতােত মাnষ 
আবৃিt কের আসেছ। pতয্k jান না হেল েকান িকছুর দাম েনi। sামীজীর মত পুrষ গীতার ei ে াকেক pতয্k anভব 
করেছন, তার uপর আচাযর্ শ র তাঁর গীতার ভাে  eর সমথর্েন eকi মnবয্ কেরেছন, তাi গীতােক িনেয় আর েকান p  করা 
চেল না। eরপর বলেছন – 
 

সttং রজsম iিত gণাঃ pকৃিতসmবাঃ। িনব িn মহাবােহা েদেহ েদিহনমবয্য়m ।।৫।। 

 pকৃিত িযিন, যাঁেক মহৎ bh বলা হে , েসi pকৃিত িতনেট gেণর সমি । ei িতনিট gণ হল সtt, রজঃ o তেমা। সtt, 
রজঃ o তেমােক িনেয় শােst িবিভn জায়গায় িবিভn ভােব বয্াখয্া করা হেয়েছ। sামীজীo তাঁর বkৃতার িবিভn জায়গায় ei িতন 
gণেক িনেয় িবিভn ভােব বয্াখয্া কেরেছন। েকাথাo িতিন বলেছন egেলা হল gণ, েকাথাo েকাথাo ei িতনেটেক বলেছন 
পািটর্কয্ালs । sামীজী েচেয়িছেলন শােstর ei িজিনষgিলেক িবjােনর দৃি েত বয্াখয্া কের eকটা সিঠক যুিkযুk তেtt pিত া 
করেত। িবjােনর দৃি েত বয্াখয্া করেত িগেয় sামীজী eমন িকছু uপমােক িনেয় eেসেছন েয মেন হে  ei িতনেট খুব 
সূkািতসূk বstর uপাদান, িকnt তারপরi আবার বলেছন – িজিনষটােক িঠক eiভােবo েবাঝা যােব না। িজিনষটা ei জায়গায় 
ei রকম হেব আবার আেরক জায়গায় বলেছন িজিনষটা ei। েযমন ভাiরাস, ভাiরােসর েkেt েবাঝা যায় না েয eটা সজীব না 
জড়। আবার খবু িনm ে ণীেত eমন িকছু iuিনেসল aফ্  eয্িনময্াল আেছ েসটা uিdদ না জnt েবাঝা যায় না।  সtt, রজঃ o তমo 
িঠক তাi, egেলা gণ না খবু সূk uপাদান েবাঝা যায় না। eটা সব েথেক ভােলা েবাঝা যােব, আমরা েয েফাটন েদখিছ eটােক 
িবjানীরা িবিভn ভােব েদেখন। েফাটনেক eকিদেক িবjানীরা বলেছ eটা পািটর্েকl  আবার an িদেক বলেছ েফাটন িপoর 
eণািজর্। যিদ েফাটনেক পদাথর্ rেপ েদখা হয় তাহেল পদােথর্র েয েমৗিলক িনয়ম তা হল i t has t o occupy space and i t       
must have wei ght  , িকnt আেলা dেটার eকটাo েমৗিলক শতর্েক পূরণ করেছ না, aথচ পদােথর্র মত তার আচরণ। an িদেক 
েফাটেনর েয ধমর্ পাoয়া যাে  তােত তােক িপoর eণািজর্ বেল মেন হয়। eখন েফাটনেক আমরা িক বলব? পদাথর্ না িপoর 
eণািজর্? বলা খবু মশুিকল। সtt, রজঃ o তেমাo িঠক তাi। eটা িপoর eণািজর্ না খুব সূkািতসূk পদাথর্ েবাঝা যায় না। 
েফাটনেক যিদo পািটর্েকল বলা হয় িকnt eত সূk েয েস আকােশর েকান sানেক দখল করেছ না আর েকান oজনo eর েনi। 
েফাটেনর যিদ oজন হেয় যায় তাহেল সবর্নাশ হেয় যােব। aথচ পদােথর্র ধমর্াnসাের েস েবঁেক যাে । যখন িবরাট নkেtর পাশ 
িদেয় আসেছ তখন েসi নkt তােক েটেন িনে , মাধয্াকষর্ণ শিk তার মেধয্ কাজ করেছ।  
 
 আমােদর ঋিষরাo যখন সtt, রজঃ o তেমােক বয্াখয্া করেছন তখন মেন হেব egেলা শুd gণ। িক রকম শুd gণ? 
েযমন ei েগrয়া রেঙর জামা, eটােত dেটা িজিনষ কাপড় আর েগrয়া রঙ। eখন কাপড়টােক সিরেয় িদেল েগrয়া রঙi থাকেব। 
েগrয়া রঙটা আসেল মািট। eখন আিম িক েসi aবsােক কlনা করেত পাির েযখােন েকান কাপড় েনi, েকান মািট েনi শুধু 
েগrয়া রঙ আেছ? যিদ কlনা করা যায় তাহেল ঐটাi হে  সtt, রজঃ o তেমা, শুd gণ যা েকান পদােথর্র সােথ যুk নয়। 
pকৃিত eত সূkািতসূk েয eেত েকান পদাথর্ যুk থােক না। আমােদর েয সাতটা রঙ eর মেধয্ িতনেট রঙ হে  েমৗিলক – লাল, 
হলুদ আর নীল। সtt, রজ o তেমাo কতকটা ei রকম, আমরা বলেত পাির হলুদ, লাল আর নীল হল সtt, রজ o তেমরi রঙ। 
aেনেকর মেত রেঙর সংিম েণ eকটু পাথর্কয্ eেস যায়, লাল, সাদা আর কােলা। িকnt েকাথাo লাল, সাদা আর কােলার কথা বলা 
হে  না, eটা পেরর িদেকর মত। লাল, হলুদ আর নীল েথেক েযমন ei bhােNর সব রেঙর সৃি  হয়, িঠক েতমিন ei সtt, রজঃ 
o তেমা িদেয় সমs bhােNর সৃি  হে ।  
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 শােst eত িবশদ ভােব বলা হয় না, eনারা শুধু eেদর ধমর্টােক বেল যােবন িকnt িজিনষটা িক েসটা বলেবন না। িক িক 
ধমর্? েযমন েরল লাiেনর িসগnােল লাল আেলা েদখেল েTন দাঁিড়েয় যােব, আর লাল o নীেলর িম েণ যখন সবুজ হয় তখন েTন 
চলেত শুr কের েদয়। িঠক েসiভােবi ei িতনেটর ধমর্েক িনেয় বলেছন – ei িতনেট gণ েদহীেক, মােন িবশুd আtােক ei 
েদেহ েবঁেধ েনয়। েবেঁধ েনয় বলা হে  িকnt eটা সিতয্কােরর বাঁধন নয়, বাsিবক বাঁধন হেল কখনi ছাড়ান যােব না, যিদo eটা 
আচাযর্ শ েরর মত। তাহেল িক হয়? েযন েবেঁধ েনয়। pকৃিতর সােথ ei পুrেষর েকান বয্াপারi েনi, িকnt pকৃিত যখন পুrষেক 
uঠেত বেল তখন পুrষ uেঠ বেস, বসেত বলেল বেস। েবদাnরo েমৗিলক মত েয ei বাঁধনটা আসল নয়। িকভােব pকৃিত ei 
িতনেট gণ িদেয় পুrষেক বাঁেধ?  
 

তt সttং িনমর্লtাৎ pকাশকমনাময়m । sখসে ন ব ািত jানসে ন চানঘ।।৬।। 

 সttgণ হল sিটেকর মত িনমর্ল, েকান ধরেণর মল তােত েনi আর সttgণi শুd ৈচতেnর সব েথেক েবিশ aিভবয্ ক। 
সttgণ eত s  o িনমর্ল aথচ ei সttgণo িবশুd আtােক েবঁেধ েফেল। িকভােব বাঁেধ? েয মাnেষর মেধয্ সttgণ বৃিd পায় তার 
মেধয্ dেটা িজিনষ বােড়, jােনর pিত িন া আর sখাnভূিত। sখসে ন ব ািত jানসে ন চানঘ, sখ আর jান িদেয় বাঁেধ। eকটা 
মাnষ সttgণী িকনা আমরা িক কের বুঝব? যার মেধয্ সttgেণর pভাব বাড়েত থােক তার jােনর pিত িন াটা েবেড় যায় আর সব 
সময় eকটা sেখর anভিূত আেস। eখােন ei sখ িকnt iিndয় sখ নয়, েকান কারণ েনi সব সময় eকটা sখ o আনেnর ভাব 
েযন তার মেধয্ িবরাজ করেত থােক। েসiজn যিদ কাrর কারেণ aকারেণ েচােখর জল েবেরায়, বুঝেত হেব েস সttgণ েথেক 
aেনক দূের আেছ। আধয্ািtক বয্িkেtর aিধকারী হেত হেল আেগ তােক jানী হেত হেব, যার মেধয্ jােনর pিত sৃহা o িন া 
eেসেছ বুঝেত হেব তার মেধয্ eখন সttgেণর আিধকয্ হেয়েছ। eখন ei sখ আর jােনর sহৃা তােক বnেন েফেল েদয়। যিদ 
সttgণেক aিতkম করেত হয় তাহেল আেগ তােক jানী হেত হেব। সttgণেক পার করা মােন ei sখ আর jানেক েছেড় েবিরেয় 
আসেত হেব। যিদ েকান সাধু বা আধয্ািtক পুrষ খুব ঠাkেরর জপ-ধয্ান করেছ, pচুর পূেজা পাঠ করেছ, িকnt যিদ তার jানিন া 
না থােক তাহেল িকnt তার সttgণেক aিতkম করা সmব হেব না। aথচ েস জপ-ধয্ান কের আনn পাে , sেখর মেধয্ েভেস 
েবড়াে  তাহেল বুঝেত হেব আংিশক সািttক gণ তার মেধয্ eেসেছ। পূণর্ সttgেণর aিধকারী হেল েস আধয্ািtক পুrষ হেয় যােব।  
 
 সtt, রজঃ o তেমা িকভােব বnন কের eটােক েবাঝােত িগেয় ঠাkর িতনেট ডাকােতর গl বলেছন। eক পিথক জ ল 
িদেয় যাি ল। পেথর মেধয্ িতন ডাকাত তােক ধের সব েকেড়kেড় িনেয়েছ। pথম ডাকাত বলেছ, eেক আর বাঁিচেয় েরেখ িক কাজ 
eেক েমের েফেল িদেলi ভােলা। িdতীয় ডাকাত বলেছ – eর েতা সব িকছু েকেড় েনoয়া হেয়েছ, eেক েমের েকান কাজ েনi তার 
েচেয় বরং eেক গােছ েবঁেধ েরেখ আমরা চেল যাi। গােছর সােথ েবেঁধ েরেখ িতন ডাকাত িকছু দূর চেল যাoয়ার পর ততৃীয় 
ডাকাত eেস পিথকেক বলেছ – আহা, েতামার খুব েলেগেছ, িঠক আেছ আিম েতামার সব বাঁধন খুেল িদি । ei বেল সব বাঁধন 
খুেল িদেয়েছ। তারপর তােক জ েলর মধয্ িদেয় রাsা েদিখেয় সদর রাsায় তুেল িদেয় বলেছ, ei পথ ধের েসাজা চেল যাo, ঐ 
েয েতামার বািড় েদখা যাে । তখন পিথক বলেছ, আপিন আমার eত uপকার করেলন আমার সােথ আমােদর বািড়েত eেস eকটু 
ঘেুর যান। তৃতীয় ডাকাতিট বলেছ – না, আমার oখােন যাবার uপায় েনi, পুিলেশ ধরেব। pথম ডাকাত েয বলিছল eেক েমের 
েফেল দাo, েস হে  তেমাgণী, তেমাgেণ িবনাশ। িdতীয় ডাকাত হে  রেজাgণ, েস মাnষেক আেsপৃে  েবেঁধ েফেল। তৃতীয় 
বয্িk হে  সttgণী, সttgণo ঈ েরর বািড়েত ঢকুেত পােরনা, েসo বাঁেধ। িকnt ঠাkর বলেছন সttgণ মুিkর রাsা েদিখেয় েদেব 
িকnt মুিk িদেত পারেব না, েসo বাঁেধ। িকভােব বাঁেধ? sখসে ন ব ািত jানসে ন চানঘ।  
 
 েসiজn ঠাkর বলেছন – েকান eকটা িবষেয় খুব েবিশ যিদ jান হেয় যায় বা জানার যিদ খুব iে  থােক, েস িকnt 
ভগবান লাভ করেত পােরনা। েযমন েকu যিদ গান বাজনা ei রকম িকছুেত খুব osাদ, েলখােলিখ খুব ভােলা কের, খুব ভােলা 
বkতৃা িদেত পাের, মােন েয েকান িবষেয় যিদ তার িবরাট দkতা থােক তাহেল িকnt তার ঈ র লাভ হেব না, কারণ সttgণ তােক 
েবঁেধ িনেয়েছ। সttgেণর ei dেটা হে  ৈবিশ য্ – jান আর sখ। আধয্ািtক পেথ eেগােত হেল েশেষ িগেয় ei dেটা 
িজিনষেকo ছাড়েত হয়। িকছু িকছু েলাকেক েদখেলi মেন হেব pশাn ভাব েচহারার মেধয্, মােন েস খুব sেখ আেছ, aথর্াৎ 
সttgেণর pাধাn তার মেধয্ িবরাজ করেছ। আবার েদখা যায় eকi িদেন মাnেষর ঘন্টায় ঘন্টায় gণ পােl যায়। sখ আর jান 
িদেয় েবাঝা যায় তার gণ িকভােব পাlাে । িকnt আtা হে ন sখ-dঃেখর পাের আবার jান-ajােনরo পাের। েসiজn েকu 
যিদ িনেজেক মেন কের আিম jানী, আিম sখী তখন eটাo তার কােছ বnন হেয় েগল। িকnt ei বাঁধনটা eত সkূ েয সব সময় 
ধরা যায় না। েসiজn সttgণী েলাক eকটু েচ া করেলi আধয্ািtক পুrষ হেয় েযেত পাের। িকnt সttgেণর বাঁধন eত সূk আর 
eত শk বাঁধন েয ছাড়ান যায় না। দিড় িদেয় যিদ েকu েবঁেধ রােখ তাহেল েসi বাঁধনেক ছাড়ান যায়, িকnt stী পুtািদ যিদ েচােখর 
জেল েবঁেধ রােখ তাহেল েসi বাঁধনেক ছাড়ান যায় না।  
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 ei sখটা হে  aনাtাsrপ, আtার jােন েয আনn হে  তা নয়। যারা সnয্াসী হেয় আ ম জীবন যাপন করেছ তারা 
হে  pকৃত sখী। েরাজ গ াsান হে , ঠাkর দশর্ন হে , িঠক সমেয় আহারািদর বয্বsা করা আেছ, েকান ধরেণর িচnাভাবনা েনi, 
egেলা হে  sেখর uপকরণ। eটাo িকnt eক ধরেণর বnন। egেলার েথেকo তােক uপের চেল েযেত হেব। তেব u  
আধয্ািtক পুrষরা তাঁেদর u াবsা েথেক aবতরণ কের যখন জাগিতক েkেt েনেম আেসন তখন তারা সttgণেক aবলmন কের 
জগেতর মােঝ িবচরণ কেরন। িকnt যাঁরা মহাপুrষ তাঁেদর কােছ eসেবর েকান দরকার হয় না। েযমন ীরামচnd, িতিন রেজাgণেক 
আ য় কের িছেলন, েযমন kমর্াবতাের তেমাgণেক আ য় কের িছেলন। eনারা হেল aবতার, eনােদর েkেt egেলা pেযাজয্ নয়। 
িকnt সাধু, মহাtারা সব সময় সttgণেকi আ য় কের থােকন। eনারা যখনi েকান কথা বেলন ঈ রীয় pস i কেরন, কাrর সােথ 
আলাপ করেত হেল িমি  কের কথা বেলন। যারা সব সময় েখাঁট েমের কথা বেল, পয্াঁচ েমের কথা বেল, বুঝেত হেব তার মেধয্ 
েগালমাল আেছ। সttgণী িনেজর jােন pিতি ত, িনেজর sেখ মশgল হেয় থােকন, aপরেকo েসiভােব িতিন pতয্াশা কেরন। 
eরপর রেজাgেণর কথা বলেছন –  
 

রেজা রাগাtকং িবিd তৃ াস সমdুবm । তিnব ািত েকৗেnয় কমর্সে ন েদিহনm ।।৭।। 

 রেজাgেণর pধান ৈবিশ য্ হে  anরাগ, েকান eকটা িবেশষ বstর pিত আসিk। তৃ াস সমdুবm , eকটা বst আমার 
কােছ েনi, apাp বst, িকnt েসi বstেক আমার পাoয়ার pবল i া, eটােক বলা হে  তৃ া। আেরকটা হয়, eকটা িজিনষেক 
আিম েপেয়িছ, পাoয়ার পর েসটােক ধের রাখিছ, eটােক বলেছ েsহ। ei েsহিট হল আসিk। আিম eকজনেক ভােলাবাসিছ িকnt 
পাি  না, eটা হেয় েগল তৃ া। েপেয় েগিছ, eখন ধের রাখেত চাiিছ, eটােক বলেছন আসিk। ei তৃ া আর আসিkর জn সব 
সময় রেজাgণ েথেক হে । িযিন সttgণী েস েকান িকছুেক ধের রাখেত চাiেব না, eকটা দামী েমাবাiল তােক েকu িদেয়েছ, 
আেরকজন eেস বলল – ei েমাবাiল েসটটা িক snর, সttgণী সে  সে  বলেব – eটা েতামার পছn হেয়েছ, িঠক আেছ eটা 
তিুম িনেয় যাo।   
 
 রেজাgেণর ধমর্ হল তৃ া আর আসিk। ei তৃ া আর আসিk রেজাgণীেক বাঁধেছ িকভােব? কমর্সে ন ব ািত, তােক 
িদেয় খুব কাজ করােত থাকেব। আমার ei চাকির চাi, আমােক pেমাশন েপেত হেব, আর তার জn েস িদনরাত েখেট মরেছ। 
সব সময় েয তৃ ার জn কাজ করেব তা নয়, কখন বলেব আমার j ob sat i sf a ct i on l i f e,  eর f ul f i l l ment  চাi, নানা 
রকেমর শb িনেয় আসেব। িকnt সব িকছুর মূেল কমর্, কমর্i তােক নাচােত থাকেব। েয েকান িজিনেষর জn তৃ া, নাম-যশ eটাo 
তৃ া, েলােক আমােক জাnক আিমo eকটা িকছু। যখন নাম-যশ হেয় েগল তখন সজাগ হেয় যােব ei নাম-যশটা যােত ধের 
রাখেত পাির, হািরেয় না যায়, আমার েযন েকান কল  না হয়। eর জn তখন েয কাজ করেছ eটাo রেজাgণ েথেকi করেছ। 
আর ei dেটার েয uেlা েসটা হে  তেমাgণ – 
 

তমsব্jানজং িবিd েমাহনং সবর্েদিহনাm । pমাদালsিনdািভsিnব ািত ভারত।।৮।। 

 তেমাgেণর pধাণ ৈবিশ য্ হে  েমাহ বৃিd কের। েমাহ হে , েয িজিনষটা েয রকম আেছ, েসi রকম না েদেখ an রকম 
েদেখ। eকজন েরল iি েনর চালক, েস সারা জীবন েরলগািড় চালাে । লাল েদখেল েস েTনেক দাঁড় কিরেয় েদয় আর সবজু 
িসগnাল েদখেল গািড় চািলেয় যায়। eখন েস েকান an ােন েগেছ, েসখােন সবজু দরজা েদেখ ঢেুক পড়েছ, লাল রেঙর দরজা 
েদেখ দাঁিড়েয় পড়েছ। তার মিsে র মেধয্ eটাi বেস েগেছ। িজিনষটা যা, তা না েদেখ আরo eকটা িকছু েদখায়, eটােক বেল 
েমাহ। আিম যখন eকটা snর বািড় েদখলাম, েদখিছ eটা eকটা snর বািড় মাt। িকnt েমাহ করেব িক, েস আেরক ধাপ আমােক 
eিগেয় েদেব, আমােক ei বািড়টা েপেত হেব। েমাহ eেস আসল বstটােক েঢেক িদে । েমাহ eেস pথেমi মিs েক েমঘা n 
কের েদয়, মিs েক eকটা েঘােরর মেধয্ েঠেল েদয়। মিs েক েঢেক িদেয় েস কের িক – pমাদালsিনdািভঃ, pমাদ হে  কােজর 
pিত aযtশীল, যখন েকান কাজ করেব তখন েসi কােজ েকান িন ােতা থােকi না, aপরnt েকান রকেম দায়সারা ভােব কের 
িদেয়i খালাস। eকটা কাজ করেছ তােত েকান সেচতনতা eেদর থােক না, েকান কােজi সজাগ ভােব কের না। েবৗd ধেমর্র 
পুেরাটাi হে  সেচতনতা, আিম পড়াি , আিম সেচতন েয আিম পড়াি , আিম খাি  তখনo আিম সেচতন ভােব pেতয্কিট 
gাসেক মুেখ িনি । aথচ আমােদর মেধয্ শতকরা িনরানbুiজন যখন কাজ কির তখন আমােদর েকান hঁশ থােক না েয আিম কাজ 
করিছ। sাভািবক সমেয় আমােদর মিsে র েসল gেলা aেটা িসেsেম থােক বেল কাজটা হেয় যায়। আিম যখন জামা পড়িছ েbন 
তখন aেটা িসেsেম থােক বেল জামার েবাতাম gেলা েলেগ যায়। আমােদর eখােন eেতা েলাক বেস আেছ, eখােন আসার সময় 
সবাi জামা পেড়েছন, িকnt তার মেধয্ eকজনেকo পাoয়া যােব িকনা সেnহ, েয বলেব েবাতাম লাগােনার সময় আিম সেচতন 
ভােব জামার েবাতাম লািগেয়িছ। চশমা যখন েচােখ লাগাি  তখনo আিম সেচতন নi েয আিম চশমা পড়িছ। কারণ আমরা সবাi 
তেমাgেণর আি ত। eiটাi pমাদ। মেনর েয শিk আেস েসটা সব সময় আেস ei সেচতনতােক আ য় কের। সেচতনতার 
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aভাবi হল pমাদ। যার মেধয্ যত pমাদ হয় তার জীবেন সাফলয্ তত কম হয়। সফলতটা যিদo েকান েকান েkেt িগেয় েপেয় 
যায়, িকnt eকটা ধােপর পর আর eেগােত পােরনা। সিনdা, যখন ঘেুমােব তখন iে  কের আরo শুেয় থািক, আর যখনi sেযাগ 
পােব তখনi িবছানায় শরীরটা eিলেয় িদেয় নাক ডাকেত শুr কের েদেব। আর আলs, আজ থাক কালেক করা যােব, ei 
মেনাভাব িনেয় সব কাজেক eিড়েয় যায়। তেমাgণীেদর জীবেন aেনক িকছু হেত পাের িকnt eকটা িজিনষ eরা পােরনা, েসটা হল 
eরা জীবেন কাuেক ভােলাবাসেত পােরনা। কারণ t o know i s t o l ove t o l ove i s t o know    ,     , pমাদ মােন ajান, ajান 
মােন েস েকানটা িঠক েকানটা িঠক নয় জানেত পারেছ না। eরা aপরেক েতা ভােলাবাসেতi পােরনা eমনিক eরা িনেজেকo 
ভােলাবাসেত পােরনা। তেমাgণী যারা তারা িনেজেকo ভােলাবাসেত পােরনা, িনেজর জn েকানটা ভােলা েকানটা মn তাi জােননা, 
িক খাে  েসi বয্াপােরi েকান hঁশ থােকনা, ঘেুমাে  েস বয্াপােরo hঁশ েনi। িবছানা পির ার কের, বািলশ snর কের সািজেয় 
েয ঘুেমােব তােতo েকান hঁশ থােকনা, েযখােন যখন েয ভােব পারেব শুেয় পড়েব। িক েখেল শরীেরর ভােলা হেব, িক েখেল শরীর 
খারাপ হেত পাের, িক করেল মেনর ভােলা হেব, ei বয্াপােরo েকান িচnা ভাবনা না কের যখন যা পােব তাi করেত থাকেব, তাi 
েখেত থাকেব। eটাi হে  তেমাgেণর লkণ। সtt, রেজা o তেমার ধমর্েক আবার খুব সংেkেপ বলেছন – 
 

সttং sেখ স য়িত রজঃ কমর্িণ ভারত। jানমাবতৃয্ ত ুতমঃ pমােদ স য়তযু্ত।।৯।। 

 সttgণ মাnষেক sেখ িনযুk কের, রেজাgণ কেমর্র মেধয্ েঠেল েদয় আর তেমাgণ সttgেণ েয jানািদ হয় েসi jানেক 
েঢেক েদয়। সারা িবে  েবিশর ভাগ মাnষi sভাবত তেমাgণী। যার রেজাgণ যখন আটেক যায় তখন েস েঘার তেমাgেণ চেল যায়। 
sামীজী বলেছন – তিুম যখন ধয্ান করেত চাo তাহেল বেস বেস ধয্ান কর, আর ধয্ান করার সময় যিদ েতামােক বলা হয় ei 
বাগােনর সbীgেলা িনেয় েবলুড় বাজাের িবkী করেত হেব, তুিম ek ুিণ ধয্ান েথেক uেঠ েবলুড় বাজাের িগেয় হািস মুেখ িবkী 
করেত চেল যােব। সnয্াসীেদর জীবন সব সময় সtt আর রেজাgেণ বাঁধা থােক an িদেক সংসারীেদর জীবন রেজা আর তেমাgেণর 
মেধয্i ঘরুপাক খায়। যারা বেল আিম খাটেত খাটেত মের েযেত চাi, আিম কাজ ছাড়া থাকেত পািরনা, eরা আধয্ািtক জীবেন 
েকান িদন eেগােত পারেব না। eরা সব সময় রেজা আর তেমার মেধয্ থােক, যখনi রেজাgেণ থাকেত পারেব না, তখনi 
তেমাgেণ চেল যােব। তেমাgেণ চেল eেলi তােক pমাদ, আলs আর িনdা আ n কের েফলেব। যােদর জীবন রেজা তেমার 
মেধয্ েখেল েবড়াে  তারা কখনi ভােলাবাসেত পােরনা। শুধু েয ভােলাবাসেতi পােরনা তা নয়, তারা েকান ভােলা কাজo করেত 
পােরনা, eমনিক পড়ােশানােতo সাফলয্ পায়না। িব িবদয্ালেয়র েযসব ছাtরা uপেরর িদেক সাফলয্ লাভ কের eরাo রেজাgণী, 
eকটা ধাপ পযর্n eরা েযেত পাের িঠকi। eরা কখনi তেমাgেণর আ য় েনয় না। আiনsাiেনর মত বড় বড় িবjানীরা িবরাট 
সttgেণর aিধকারী িছেলন। eনারা যখন কােজর মেধয্ থােকন না তখন মনটােক gিটেয় eকটা িকছু িলখেত বেস েগেলন, তা 
নাহেল eকটা ভােলা স ীেতর মেধয্ ডুেব েগেলন, মােন সttgেণ চেল েগেলন। eখােনo েসi সttgেণর sখ তাঁেদর েবেঁধ েফলেছন, 
েসi sখটা হল স ীেতর sখ। তাi বেল তাঁরা বলেত যােবন না েয, আমােক কাজ করেতi হেব ei বেল গাধার মত েদৗড়ােবন 
না। eরপর বলেছন – 
 

রজsম ািভভয়ূ সttং ভবিত ভারত। রজঃ সttং তমৈ ব তমঃ সttং রজsথা।।১০।। 

 kkেরর িতনেট বা া হেয়েছ, ei িতনেট বা া সব সময় eক সে  থাকেব। আর সব সময় eকটা eকটার সােথ 
কামড়াকামিড় করেব। সtt, রজঃ আর তেমাo িঠক ei রকম kkেরর বা ার মত, সব সময় eক সে  থাকেব আর মারামাির 
করেব। িক িনেয় মারামাির কের? েক েবিশ kমতা েদখােত পাের। তেমা েচ া করেব সtt আর রেজােক িক কের দািবেয় েস uপের 
থাকেব, রেজা েচ া কের সtt o তেমােক দািবেয় রাখেত, আর সtto ei রকম তম আর রেজােক দািবেয় েরেখ িনেজেক বড় 
করেত েচ া করেব। eর মেধয্ সাধারণত সব েথেক েবিশ মার খায় সtt। আবার যারা সাধু তােদর েkেt তেমাটা েবিশ মার খায়। 
আমরা িক কের বুঝেবা েয ei েলাকিটর মেধয্ সttgণ আেছ না রেজাgণ আেছ? তখন পেরর িতনেট ে ােক সtt, রজঃ আর 
তেমাgণীেদর লkণ বলেছন – 
 

সবর্dােরষ ুেদহহিsn  pকাশ uপজায়েত। jানং যদা তদা িবদয্ািdবdৃং সttিমতযু্ত।।১১।। 

 সবর্dােরষু েদহহিsn , যখন েদখা যােব েয শরীেরর যত iিndেয়র dার আেছ, েসi সমs iিndেয়র dােরর pকাশ খুব েবেড় 
যাে  তখন বুঝেত হেব েয, তার মেধয্ সttgেণর pভাব বৃিd েপেয়েছ। সাধারণত যারা সttgণী হয় তােদর বুিd pচN তীk হয়। 
তীk বুিd সব সময় সttgেণর িচh। বুিd হে  iিndেয়র েশষ dার। েচাখ িদেয় েযটা েদখেছ েসটা eক দৃি েত বুেঝ েনয় েয িক 
হে , কান িদেয় েয কথা বা শbটা শুনেছ সে  সে  বুেঝ েনেব িক বলেত চাiেছ, শেbর েপছেন বা বkেবয্র েপছেন িক uেd  
আেছ সােথ সােথ ধের েফেল। তেব eখােন বুঝেত হেব েয যােদর েচােখর দৃি  খুব ভােলা, বেণিndয় pখর তারা সবাi সttgণী 
হেব eমন কথা নয়, বলা হে  যারা সttgণী তােদর pেতয্কিট iিndেয়র pখরতা খুব বৃিd পায়। রেজাgণীর লkণ বলেছন – 
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েলাভঃ pবিৃtরাmঃ কমর্ণামশমঃ sৃহা। রজেsতািন জায়েn িববৃেd ভরতবষর্ভ।।১২।। 

 েলাভ যখন খুব েবেড় যায়, aপেরর eটা আেছ আমারo েসটা চাi, আর pবৃিt, pবৃিt মােন সাংসািরক pেচ া আর কমর্, 
আমােক aেনক িকছু করেত হেব, আমােক eটা েপেত হেব, আমােক ei করেত হেব, সব সময় ei িচnা কের যাে  তখন বুঝেত 
হেব তার মেধয্ রেজাgেণর আিধকয্ হেয়েছ। সttgণীরা িনেজ েথেক েকান কােজ জড়ােত চাiেব না, েযমন যুিধি ররা েশষ মhুতর্ 
পযর্n েচ া কের েগেছন িকভােব যুdটােক আটকােনা যায়। aশমঃ, সব সময় মনটা চ ল থােক, চ লতা েথেক মন aশাn হেয় 
oেঠ, eেক েশষ করেত হেব, oটােক আটকােত হেব, eটা েপেত হেব, সব সময় চ ল হেয় ছটফট করেব, আর eেতi মনটা সব 
সময় aশাn হেয় থােক। রেজাgণ েথেক ei aশািnর জn। আর aপূরণীয় sৃহা, আমার eটা চাi েসটা চাi, egেলা রেজাgণ 
েথেক আেস। আর তেমাgেণর লkণ হে  – 
 

apকােশাহpবিৃt  pমােদা েমাহ eব চ। তমেsতািন জায়েn িববৃেd krনnন।।১৩।। 

 apকাশঃ, তেমাgেণর pধান লkণ হে  aিবেবকী, eকi িজিনষ বারবার বুিঝেয় েদoয়া হে  তেমাgণী িকnt িকছুেতi 
েসটা বুঝেব না। তেমাgণীর লkণ মnবিুd, েযটা বলব তার uেlা বুঝেব। তেমাgণীর বুিd বলেত িকছুi থােক না, যার ফেল 
েকানটা কতর্বয্ েকানটা aকতর্বয্ বুঝেতi পােরনা, eiটাi pমাদ। aিবেবকী, pমাদ, েমাহ egেলা হে  তেমাgণীর লkণ।  
 
 মূল কথা েযটা বলেত চাiেছন তা হল, সttgণী কতকgিল িবেশষ কেয়কিট gেণ gণািnত, রেজাgণী সব সময় সিkয়, 
আর তেমাgণীরা pচN sাথর্পরায়ণ হয়। যােদর মেধয্ sাথর্পরতা থােক তারা সব সময় িনেজেক িনেয়i িচnা ভাবনা কের। 
তেমাgণীেক যিদ েকান কাজ েদoয়া হয় তখন আেগ েস িনেজরটা েদেখ েনেব। িহnd শােst সtt, রজঃ o তেমা খুব গভীর ভােব 
ঢুেক েগেছ। eর ফেল সব িকছুেতi eনারা সtt, রজঃ o তেমােত েটেন িনেয় আসেবন। eমনিক বলেবন েয জেলর িতনেট aবsা, 
যখন বা  hে  তখন সttgণ, যখন ei জেলর aবsায় আেছ তখন তার রেজাgণ, আবার যখন বরফ হেয় যাে  তখন েসটােক 
বলেছন জেলর তেমা aবsা। ঠাkরo বলেছন, ভিkর আবার সtt, রজঃ তেমা আেছ। িকnt গীতােত সtt, তেমা o রেজােক েমাটামিুট 
eiটুkর মেধয্i বয্াখয্া কের িদেয়েছন। sামীজী eক জায়গায় বলেছন –  যখন ei শরীের সাময্ভাব আেস তখন েসটা হয় সttgণ 
েথেক। আর Forces of at t ract i on   েক eক জায়গায় বলেছন তেমাgণ আবার an জায়গায় বলেছন রেজাgণ। আবার 
f orces of rupul si on   েক বলেছন রেজাgণ। sামীজী চাiিছেলন ei িতনেট gণেক িবjােনর সােথ েমলােত। ei কারেণ িতিন 
িতনেট gণেক িতন রকেমর f orce eর সােথ যুk করার েচ া কেরেছন – equi l i br i um f or ce f orces of at t ract i on,    
and f orces of repul si on   । sামীজী egেলা েকান িলিখত আকাের েকাথায় েদনিন, বk ৃতার মেধয্ uেlখ কেরিছেলন মাt। 
ei gণgেলার লkণেতা জীিবত aবsায় েযমনিট েদখা যায় েসi রকম বলা হল, িকnt মৃতযু্র পর িক হয়? 
 

যদা সেtt pবেৃd ত ুpলয়ং যািত েদহভৎৃ। তেদাtমিবদাং েলাকানমলাn  pিতপদয্েত।।১৪।। 

 সttgেণ aবিsত েথেক যিদ েকu েদহতয্াগ কের তাহেল েস মৃতযু্র পর u  sেগর্ িগেয় েদবতািদ েযািনেত, বা ঋিষেদর 
েযািন বা িপতৃেদর েযািনেত িগেয় জn gহণ কের।  
 

রজিস pলয়ং গtা কমর্সি ষ ুজায়েত। তথা pলীনsমিস মঢ়ূেযািনষ ুজায়েত।।১৫।। 

 মৃতযু্র সময় যিদ রেজাgেণর আিধকয্ থােক, aথর্াৎ েভতের যিদ তৃ ািদ pচুর থােক তখন কমর্সি ষু জায়েত – কমর্সি ষু 
মােন মাnষ েযািন, মােন মn েলােক িগেয় জn েনয়। সবাi কাজ কের, সাপ, িবেছ, eয্িমবাo কাজ কের, িকnt মাnেষর মেধয্ 
কেমর্র pাধাn েবিশ েদখা যায়। মতৃযু্র সময় যিদ তেমা gেণর আিধকয্ eেস যায় তখন েস মঢ়ূেযািনষু জায়েত – মn েতর pাণী, 
মােন ছাগল, েভড়া, িপঁপেড়, ফিড়ং eর মেধয্ িগেয় জn েনয়। egেলােক আমরা মূঢ়েযািন বেল মেন কির। িকnt যিদ বিল কাক েতা 
খুব েসয়ানা, না কাকo মঢ়ূেযািন। তারপর বলেছন – 
 

কমর্ণঃ sকতৃsাhঃ সািttকং িনমর্লং ফলm । রজসst ফলং dঃখমjানং তমসঃ ফলm ।।১৬ 

 যাঁরা ে  পুrষ, যাঁেদর eর সব িকছiু ধারণা হেয় েগেছ, তাঁরা বেলন – সািttক যা িকছু কমর্ করা হয় েসi কেমর্র ফল 
সব সময়, িনমর্লং ফলm । েযমন eখােন আমরা গীতার uপর আেলাচনা করিছ, মােন jানচচর্া করিছ, jানচচর্া করার েয ফল তােত 
মন কখনi িবk ুb হেব না। যখনi েকান শাst আেলাচনা করা হয় তখন েয আেলাচনা করেছন আর যাঁরা শুনেছন সবাiেক সািttক 
aবsায় থাকেতi হেব। সািttক কেমর্র ফল তাi সব সময় পিবt o শুd হয়। রজসst ফলং dঃখm , রেজাgেণ যখন খুব েবিশ কাজ 
করা হয় আর খুব েবিশ পিরমােণ যিদ তৃ া েলাভািদ থােক, েসi কেমর্র ফল সব সময় dঃখ। ajানং তমসঃ ফলm , তামিসক কেমর্র 
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ফল সব সময় ajান। ajান মােন েযটা িঠক েসটা জােননা, eকটা িজিনেষর েয বাsিবক srপ েসটােক জানা যায় না। eকi 
িজিনষ বারংবার বেল যাে ন – 
 

সttাৎ স ায়েত jানং রজেসা েলাভ eব চ। pমাদেমােহৗ তমেসা ভবেতাহjানেমব চ।।১৭।। 

 িতনেট gণi িনেজেদর মেধয্ মারামাির করেছ, মারামাির কের যখন সttgেণর আিধকয্ েবেড় যায় তখন jােনর pিত 
আসিk েবেড় যায়। তাহেল আমরা বলেত পাির েয eত েলাক আেমিরকা, iংলয্ােN িগেয় eত eত িডgী িনে  তাহেল eরাo 
সttgণী। না, eরা েকui সttgণী নয়, কারণ eরা jােনর জni িবেদেশ যাে  না, eকটা বড় িডgী িনেয় িকভােব আরo পয়সা 
েরাজগার করেব। পয়সা েরাজগার মােনi aবাধািরত রেজাgেণর আিধকয্ তার মেধয্ েবিশ। রজেসা েলাভ eব চ, আমার pেমাশন 
েহাক, আমার েবতন বৃিd েহাক, ei েলাভ রেজাgণ েথেক আসেছ। তেমাgণ েথেক pমাদ, েমাহ আর ajান হয়। সব িজিনষ 
gেলােক আেগ eকবার বলা হেয়িছল েসi িজিনষ gেলােকi আবার বলা হে , মতৃযু্র পর িক িক gেণ িক িক হয় েসটা আেগo বলা 
হেয়িছল, eiখােন আবার বলা হে  –  
 

ঊ র্ং গ িn সttsা মেধয্ িত িn রাজসাঃ। জঘngণবৃtsা aেধা গ িn তামসাঃ।।১৮।। 

 মৃতযু্র পর সttgণী uপেরর িদেক েদবেলােক চেল যান, রেজাgণীরা মাঝখােন েথেক যায় আর নীেচর িদেক চেল যায় 
তেমাgণীরা। নীেচর িদেক মােন তীযর্কেযািনেত। egেলােক যিুk িদেয় িবচার করেত েগেল িক হেব আমােদর জানা েনi, তেব 
আমরা ei মেতi বড় হেয়িছ, ei মত আমােদর পরmরােত চেল আসেছ, eেক েকান p  করা যােব না। যিদ েকu বেল মৃতযু্র 
পর িকছু আেছ আিম মািননা, মােন পুনজর্nেক আিম মািননা, তাহেল তােক বলেত হয় – ভাi, েতামার জn ধমর্ নয়। তিুম যাi হেয় 
যাo, দাশর্িনক হেত পার, িবjানী হেত পার িকnt ধেমর্ তুিম আসেত পারেব না, িবেশষ কের িহndধেমর্। েতামার জn ী ান বা 
মসুিলম ধমর্। যিদ আিম িনেজেক িহnd বেল sীকার কির তাহেল আমােক গীতা মানেত হেব, আর গীতার ei চতদুর্শ aধয্ায়েকo 
মানেত হেব। গীতা িহnd ধেমর্র েশষ কথা। গীতােত ভগবান বলেছন মতৃযু্র আেগ েতামার মেধয্ েয gেণর আিধকয্ থাকেব মতৃযু্র পর 
েসi anসাের েতামার আবার জn হেব। গীতার মূল uেd  হে  েমাk, জn-মৃতযু্র ei চেkর পাের েযেত হেব তাi পেরর 
ে ােকi ভগবান বলেছন – 
 

নাnং gেণভয্ঃ কতর্ারং যদা d াহnপ িত। gেণভয্  পরং েবিt মdাবং েসাহিধগ িত।।১৯।। 

 িযিন মুমুk ু, মুিkর পেথ িযিন agসর হে ন, িতিন েদেখন ei জগেত যাবতীয় যা কাযর্ হে , সমs কােযর্র মূেল হল 
সtt, রজঃ আর তেমার েখলা। িতিন পির ার েদখেত পান আtা িযিন, িতিন ei gেণর েকান িকছুেত জিড়েয় েনi। িতন gেণর ei 
েখলােক যখন েস েদেখ িনল তখনi েস েমােkর িদেক eিগেয় েগল। যখন েদেখ ভােলা িকছু হে  তখন িতিন বুেঝ যান েয eটা 
সttgেণর জn হে । খুব েছাটাছুিট, েদৗড়ঝাপ করেছ, বুেঝ যান েয, eত েছাটাছুিট সব রেজাgেণর জn। খুেনাখুিন করেছ েদখেছন 
e তেমাgণেক আ য় কের িনেয়েছ, খুেনাখুিন মােনi তামিসক বৃিt। িবরাট দাগী আসামী তারo েয আtা আেছ েস িকnt িনিলর্p। 
eiিট যখন সাধক েদখেত পায় তখন, তার িনেজরi যখন িকছু ভােলা হে  েদেখ তখন েস বুঝেত পাের েয আমার eবার 
সািttকgণটা uপেরর িদেক uঠেছ। হঠাৎ তার মেন িকছু eকটা পাoয়ার iে  হল, তখন েস পির ার বুঝেত পাের েয আমার eখন 
রেজাgেণর ভাব বৃিd পাে , তার মেধয্ যখন তেমাgেণর ভাব জাগেব েসটাo বুঝেত পারেব। আিম egেলার িকছুেতi না, আিম 
িনিলর্p। eবার িকnt েস েমাkমািগর্ হেয় েগল। জগেতর যা িকছুi হেয় যাক েস েদখেত পায় সবi সtt, রজঃ o তেমার েখলা। 
dগর্াপজূােত সবাi কত আনn িনেয় মােয়র পূেজা করেছ, ঢাক বাজেছ, কত an ান হে , eখােনo েসi িতন gেণর েখলা, তেব 
eটা সtt রেজার েখলা, েয েকান পূেজা মােনi সtt রেজার েখলা, তেমা eখােন েনi। িতিন হয়েতা eকজন খুব jানী পুrষেক 
েদখেছন, েসখােনo েদখেছন eর মেধয্o েসi সttgেণর েখলা চলেছ, আtা eখােনo িনিলর্p। আবার েদখেছন kmকেণর্র মত 
েলাক, খািল খাoয়া দাoয়া আর ঘুম, eখােন আবার তেমাgেণর েখলা। e সবi pকৃিতর েখলা, eখােন আtার েকান িকছু েখলা 
েনi। তারপর বলেছন – ei রকম হেল েস ভগবােনর িদেক eিগেয় যায়। িকভােব eেগায়? 
 

gণােনতানতীতয্ tীn েদহী েদহসমdুবাn । জnমতৃযু্জরাdঃৈখিবর্মেুkাহমতৃম েুত।।২০।। 

 যা িকছুর জn আিদ হয় তার বীজ হে  ei সtt, রজঃ o তেমা। িকnt যখনi বুেঝ েনয় ei িতনেট gণ আলাদা আর 
আিম আলাদা তখন gণােনতানতীতয্ tীn , ei gণ gেলােক েস aিতkম কের যায়। আমরা eকটা কাlিনক সmকর্ ৈতরী কের 
pকৃিতর ei িতন gেণর সােথ িনেজেদর জিড়েয় েফিল। তার ফেল আমরা ei িতন gেণর কথায় uঠেত বলেল uিঠ, বসেত বলেল 
বিস। িকnt যখন বুেঝ েনয় েয eরা আলাদা আর আিম আলাদা, তখন েকন আিম eেদর কথা oঠাবসা করব। যখন বুেঝ িনলাম eরা 
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আলাদা তখন আিম ei িতন gণ েথেক েবিরেয় আসব eরপর ei িতন gেণর িনয়ম-কাnন আমার uপর খাটেব না। তখন িক হেব? 
জn, মৃতযু্, জরা, dঃখ egেলাo ei িতনেট gেণর েখলা, ei েখলা েথেক েবিরেয় আসা মােন আমােক আর জn, মৃতুয্, জরা, dঃখ 
egেলা আর sশর্ করেত পারেব না, তখন aমতৃম েুত, egেলা sশর্ না করেত পারেল আমার aমতৃ লাভ হেয় েগল। eরপর 
aজুর্ন p  করেছন – 
  

aজুর্ন uবাচ 
ৈকিলর্ৈ stীn gণােনতানতীেতা ভবিত pেভা। িকমাচারঃ কথং ৈচতাংstীn gণানিতবতর্েত।।২১।।  

 aজুর্ন িজেjস করেছন, িক কের বুঝব েয েকu িতনেট gেণর পাের চেল েগেছন? েযমন ঠাkর, িতিন িবjানীর aবsায় 
চেল েগেছন, মােন িতনেট gেণর পাের aবsান করেছন। িকnt ei সংসাের থাকেত েগেল সবাiেক eকটা gণেক আ য় কের 
থাকেত হেব, aথচ েস তttতঃ েভতের বুেঝ েগেছ েয আিম ei িতনেট gেণর পাের। িকnt িক কের জানা যােব েয েস বুেঝ েগেছ 
েয েস আলাদা আর ei gণgেলা আলাদা? েকান sুল হেsেল যখন aেনক েছেল েখেত বেস তখন তার মেধয্ বতর্মান ছাto আেছ 
আবার pাkন ছাto আেছ। eখন eকজন বাiেরর েলাক িক কের বুঝেব েয eর মেধয্ েক pাkন ছাt েক বতর্মান ছাt? dজেনi 
eক সে  েখেত বসেছ, dজেনi মিnের যাে । aথচ আিম িক কের বুঝব ei di ছােtর মেধয্ পাথর্কয্টা েকাথায়? eখােন aজুর্ন 
িঠক ei p টাi করেছন। বdজীব আর মুkজীব, মুkজীবেকo সংসাের সংসারীেদর মত আচরণ করেত হে । মুk পুrেষর শরীর 
আেছ, েসi শরীের ভাiরােসর আkমণo হেব, তার সিদর্-কািশo হেব, তার েপট খারাপ হেব, ঘুম পােব, সবi হেব। িকnt বুঝেবা 
িক কের েয iিন িtgণাতীত? েয বতর্মান ছাt েস িশkেকর ভেয় সব সময় তটs হেয় থাকেব, িকnt pাkন ছাt িশkেকর ভেয় 
তটs হেব না। েস জােন আিম ei িবদয্ালয় েথেক মুk, যখন খুিশ আিম sলু েথেক েবিরেয় চেল েযেত পাির। িক কের বুঝব 
আমরা তােক, তার আচরণ িক রকম হয়, তার বয্বহার েকমন, আর িকভােব ei gণেক aিতkম করেত পাের? eখােন জড় আর 
ৈচতেnর আেলাচনা েথেক সের eেস আবার তেttর আেলাচনায় আসেছন। তখন ভগবান বলেছন – 
 

ীভগবাnবাচ 
pকাশ  pবিৃt  েমাহেমব চ পাNব। ন েdি  সmpবtৃািন ন িনবtৃািন কাkিত।।২২।। 

 িtgণাতীত িযিন, িতিন েবােঝন ei েয িতনেট gেণর েয ৈবিশ য্, েযমন সttgেণর ধমর্ হে  pকাশ, মােন বুিd খুব তীk, 
সব িকছুi েস বুেঝ িনেত পাের, pবৃিt েযটা রেজাgেণর ধমর্, মােন কােজর pিত sৃহা আর তেমার ধমর্ হল েমাহ, েযটা েযমন 
েদখার কথা েসটা না েদেখ তার uেlাটা েদেখ, pমাদ্gs মন, ei সব িকছু হে  pকৃিতর েখলা। egেলা pকৃিতর েখলা বুেঝ িনেয় 
েস ন েdি  সmpবৃtািন ন িনবৃtািন কাkিত, pকৃিতর েকান িকছুেকi েস েপেত iে  কেরনা, আর েযটা eেস েগেছ েসটােক েফেল 
েদoয়ার জno ছটফট কেরন না। যখন েকান িকছু জানার জn বi পড়ার iে  হল তখন বুেঝ িনেলন েয eটা সttgেণর েখলা, 
jানলােভর i াটা pকাশ rেপ eেসেছ। pবৃিt, হঠাৎ খুব কাজ করার iে  জাগল। eকজন খুব বড় সাধু িছেলন, িতিন আ েম 
কখনi েকান কাজকমর্ করেতন না। uিন েকান েকান আ েম িগেয় dমাস িক চার মাস কখন eক বছর dবছর থাকেতন। আর শুধু 
জপ ধয্ান করেতন। মােঝ মােঝ িগেয় আ েমর মহnেক বলেতন – েশান, আমার মেধয্ eকটু রেজাgণ েজেগেছ, তাi আিম িঠক 
কেরিছ আ েমর eiটুk জায়গােত eকটু চাষবাস করব। আমার চাষবাস করার পর েতামার যিদ কােজর দরকার হয় তাহেল যা 
থাকেব তিুম uপেড় িদo, আিম চাষবাস কেরিছ বেল তুিম egেলা েরেখ িদেত েযoনা, আমার রেজাgণ েজেগেছ বেল কাজ কের 
রেজাgণটােক বার কের েদব। uিন খুব সmািনত সাধু িছেলন, শুধুi জপ-ধয্ান করেতন। eiটাi হয়, রেজাgণ জাগা মােন pবৃিt 
েজেগ েগেছ, pবৃিt জাগা মােন eখন িকছু কাজ করেত হেব, কাজ কের eটােক েবর কের িদেত হেব। ঘুম েপেল েযমন সবাiেক 
ঘেুমােত হয়, িঠক েতমিন সাধ-ুসnয্াসীেদর যখন কােজর pবৃিt জােগ তখন েসটােক িমিটেয় িদেত হয়, না েমটােল সবর্নাশ হেয় 
যাoয়ার pচN সmবনা ৈতরী কের েদেব। ঠাkেররo ei রকম হেয়িছল, মাঝ রােত তাঁরo eকবার ঐ রকম কােজর pবৃিt েজেগ 
িগেয়িছল, তখনi তাঁেক েসটা েমটােত হেব। েসiজn সাধু-সnয্াসীেদর যিদ কািমনী-কা ন িনেয় যিদ েকান িকছু মাথায় eেস যায় 
তাহেল তাঁেদর খুব সমsা হেয় যায়, কারণ কািমনী-কা নেক েমটােনা সnয্াসী aবsায় েমটােনা aসmব। েসiজn যখনi 
রেজাgেণর pবৃিt আসেব েসটােক কাজ কের িমিটেয় িদেত হয়। েয সাধুর কথা বলিছলাম, uিনo মেঠর েবশ িকছুটা জায়গা জুেড় 
pচুর গাছ লািগেয় িদেতন। eখনo েসi সব আ েমর সাধুরা বেলন ei গাছgেলা ঐ মহারােজর লাগােনা। eক আ েম uিন 
eকবার িগেয় ভুTা চাষ করেত শুr কেরেছন। uিন হে ন সাধুপুrষ, eখন uিন কাজ করেছন তাঁর রেজাgণ েজেগ েগেছ বেল 
িনেজi বীজ লাগাে ন, িনেজi জল িদে ন, গােছর পিরচযর্া িনেজর হােতi করেছন। েসi আ েমর সাধুরা eখনo বেল েসi ভূTা 
গােছ েয ভুTা হেয়িছল তার সাiজ হেয়িছল আজ পযর্n ঐ রকম সাiেজর ভুTা েকu েদেখনিন। কারণ uিন েতা িনেজর জn, বা 
েলােভ পেড় গাছ লাগানিন, রেজাgণ েজেগ িগেয়েছ আমােক eখন ei রেজাgণেক িমিটেয় িদেত হেব। ফেল তাঁর কাযর্দkতা আর 
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েসi কােজর েয ফসল dেটাi িবশাল আকােরর িছল। gেণর ei ধমর্gিলেক েজেন িনেয় eনােদর আর েকান িকছুর pিত আসিko 
হয় না, আবার েকান িকছুর েথেক আমােক পালােত হেব েসটাo ভােবন না। 
 
 আসেল সমsা eকটা েযটা হয় তা হল, eখন কার মেধয্ িক gণ েজেগেছ eটা আমরা েকui বুঝেত পারব না, কারণ 
eটা sসংেবদয্, যার েজেগেছ েসi eকমাt জানেত পারেব বাiেরর েকu জানেত পারেব না। eর ফেল েয তেমাgণী েস বmু  েমের 
চুপচাপ বেস আেছ, েদেখ সবাi মেন করেব e েযন িবরাট সttgণী েলাক। িকnt আমােদর eখােন আেলাচনা তােদর জni করা 
হে  যারা আধয্ািtক পুrষ হেত চান, তাi eখােন সাধারণ েলােকেদর িনেয় েকান কথা হে  না। িযিন আধয্ািtক পুrষ িতিন িকnt 
পির ার বুঝেত পােরন েয আমার eখন রেজাgণ েজেগেছ বা তেমাgণ eকটু ধাkা মারেছ। িকnt যাঁরাi আধয্ািtক পেথ আেসন 
েবিশর ভাগi ঠগবাজ, sামীজী তখনকার িদেনi বলেছন ধেমর্র পেথ শতকরা আিশ জনi হল ঠগবাজ, বািক পেনর শতাংশ মাথা 
খারাপ আর বািক পাঁচ শতাংশ িঠক িঠক থােক। বতর্মােন েতা ঠগবাজ আর মাথা খারাপ িমিলেয় ৯৯ শতাংেশ েপৗঁেছ েগেছ। কার 
েভতের িক বৃিt েজেগেছ বাiের েথেক েকu জানেত বা বুঝেত পারেব না, েসiজn যার তেমাgণ েজেগেছ েসটােক েস সttgণ বেল 
চািলেয় িদে , যখন রেজাgণ েজেগেছ তখন সমােজর েসবা কের জািহর করেছ আিম সমাজেসবক, সাধু িনেজেক সমাজেসবায়, 
েদেশাdাের লািগেয় িদেয় বলেছ আিম মাnেষর জn কাজ করেত চাi, িকnt েয কথাটা বলেত পারেছ না, তা হল আমার মেধয্ 
কামনা-বাসনা েজেগেছ, নাম-যেশর iে  েজেগেছ, েসটা বলারo kমতা েনi, আর কাrর বাiের েথেক েবাঝারo kমতা েনi। 
সিতয্ কথা বলেত জগেত িtgণাতীেতর সংখয্া খুবi নগণয্। eনারা মহাপুrষ, eখােন মহাপুrষেদর কথাi বলা হে , িতিন বুঝেত 
পােরন আমার ei gণটা জাগেছ িকnt তাঁেক বাঁধেত পারেব না। আমােদর মেধয্ যখন েয gণটা জাগেব েসi gণ তার ধমর্ িদেয় 
আমােক েবঁেধ েফলেব। েযমন হেsেলর ঘন্টা পড়েল pাkন ছাt জােন েয আমােক eখন খাoয়ার ঘের েযেত হেব, িকnt েস iে  
করেল হেsেলর কয্াmাস েথেক েবিরেয় িগেয় েহােটেলo েখেয় আসেত পাের, িকnt েয বতর্মান ছাt েস তা করেত পারেব না, তােক 
খাoয়ার ঘেরi েযেত হেব। gণাতীেতর আর িক লkণ – 
 

uদাসীনবদাসীেনা gৈণযর্ ন িবচালয্েত। gণা বতর্n iেতয্বং েযাহবিত িত েন েত।।২৩।।  

 ei িতনেট gণ পরsেরর uপর কাযর্ কের চেলেছ, কখন সttgণ রেজাgণেক দািবেয় িদে , কখন রেজাgণ বািক dেটােক 
আবার কখন তেমাgণ বািক dেটােক দািবেয় িদে । ei িতনেট gণ kkেরর বা ার মত েখলা কের যাে । িযিন gণাতীত িতিন সব 
িকছুেক েদখেত থােকন – eবার আমার রেজাgণ েবেড়েছ, তার মােন আমার iিndয়gেলা eখন কাজ করবার জn িনশিপশ করেব, 
eবার আমার তেমাgণ েবেড়েছ, আমার শরীর eখন ঘুেমােত চাiেব। eনারা egেলােক পির ার বুঝেত পােরন, িকnt তাঁেক েকান 
gণi নাচােত পারেব না। সাধুর কখন iে  হল তীথর্ করার, িতিন তখন বুঝেত পােরন েয আমার eখন রেজাgণ েবেড়েছ, eটােক 
েমটাবার জn িতিন করেলন িক, িঠক আেছ আিম পােয় েহঁেট কাশী চললাম। eকিদেক তীথর্ করাo হেয় েগল an িদেক রেজাgণ 
েযটা েজেগিছল েসটাo েবিরেয় েগল, eবার িতিন শাn হেয় aেনক িদন চুপচাপ kটs হেয় aিবচিলত ভােব মনেক আtsrেপ িনেয় 
িগেয় বেস যােবন। ei ধরেণর েলােকরাi িঠকিঠক gণাতীত। সাধারণ েলােকেদর মেধয্ েয ধরেণর বাসনা জাgত হয় eটা িঠক েসi 
ধরেণর বাসনা নয়। আর িক ৈবিশ য্? 
 

সমdঃখsখঃ ssঃ সমেলা া কা নঃ। তলুয্িpয়ািpেয়া ধীরstলয্িনnাtসংstিতঃ।।২৪।। 

 িdতীয় aধয্ােয় িsতpেjর েয লkণgেলা আেলাচনা করা হেয়িছল, েসi eকi িজিনষ আবার eখােন বলা হে । sেখ 
dঃেখ তাঁর মন সমান থােক আর টাকা পয়সা সmদ eেলo যা আবার চেল েগেলo িতিন সমান থােকন। িতিন জােনন টাকা পয়সা 
হল রেজাgেণর েখলা, টাকা পয়সা চেল যাে  eটাo রেজাgেণর েখলা। আমার যিদ মন খারাপ হয় েসটা তেমাgেণর েখলা, কারণ 
মন খারাপ মােন ajান, ajান হল তেমাgেণর ধমর্। টাকা পয়সা চেল যাoয়া, তােত মন খারাপ হoয়া eখােন আtার েতা িকছুi 
হে  না। তাঁরo িpয় o aিpয় েবাধ আেছ, িকnt dেটােতi তাঁর সমান দিৃ । িpয় o aিpয় েকান িকছুেতi তাঁর িকছু আেস যায় না, 
িpয় eেলo যা aিpয় eেলo তাi। সn তুলসীদাস িলখেছন – বেnা সn aসjন চরণা, সাধুেক pণাম aসাধেুকo pণাম। িকnt 
িtgণাতীত িযিন, িতিন সাধু aসাধু িকছু েদখেবন না, তাঁর কােছ সব সমান। uপলিbহীনরাi পাথর্কয্ করেব, uপলিb হেয় েগেল 
আর েকান িকছুেত পাথর্কয্ করেব না। েযটাi তেমাgণ, েসটাi রেজাgণ েসটাi সttgণ। আিম তেমাgেণর চােপ আিছ না সttgেণ 
udািসত আিছ েসটা েকান বয্াপারi নয়, িজিনষটা eকi। িহndধেমর্র লkয্ হে  ei িতন gণেক aিতkম করা। িকnt ী ান আর 
iসলাম ধেমর্র লkয্ হে  সttgেণ pিতি ত হoয়া। eiটাi িহndধেমর্র সােথ anাn ধেমর্র মেধয্ েমৗিলক পাথর্কয্। তার ফেল িযিন 
িtgণাতীত তাঁর কােছ আিম সttgেণi থািক আর তেমাgেণi থািক সবটাi সমান। ঠাkর ীমােক বলেছন – েকালকাতার েলাকgেলা 
েপাকামাকেড়র মত িকলিবল করেছ। eখােন িতিন ক  পাে ন। আর িবদয্াসাগরেকo েদেখ বলেছন – েভতের েসানা চাপা আেছ 
তার খপর নাi। িবদয্াসাগর তখনকার িদেনর eকজন ে  পিNত, aগাধ jান িকnt ঠাkেরর েচােখ িতিন সমােলািচত হে ন। আর 
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েকালকাতার েলাকgেলা মহা তেমাgেণ আ n, তােদরেকo সমােলাচনা করেছন। িtgণাতীেতর কােছ dজেনi সমান িনnনীয়। 
ীরামকৃে র দৃি েত িবদয্াসাগেরর sান an সাধারণ েলােকর েথেক আদেপi uচুঁেত নয়। egেলা আবার সব জায়গায় বলেত েনi, 

িকnt eটাi ঘটনা। মােন, েকu যিদ jােন pিতি ত থােক, িtgণাতীেতর কােছ eটাo gেণর েখলা। eকজন আসামী আর eকজন 
jানীর মেধয্ েয িবরাট পাথর্কয্ হেব তা কখনi হেব না, gণগত মােন পাথর্কয্ থাকেত পাের। িকnt eকi িজিনষ dজেনর মেধয্ 
কাrর তেমাgণ েবিশ আবার কাrর সttgণ েবিশ। সব কিট gণi সমান, আেগi বেলেছন – রজsম ািভভূয় সttং ভবিত ভারত, 
eকটা gণ বািক dেটােক চাপা িদেয় uপের আেস, আজেক েয তেমাgণ uপেরর িদেক আেছ, পের ঐটাi পােl সttgণ হেয় যােব। 
কতিদন তেমাgণ বািক dেটা gণেক চাপা িদেয় রাখেব? যিদ েস চায় eকিদেনi েস তেমাgণেক সিরেয় সttgণেক uপের িনেয় 
আসেত পারেব। ঈ েরর কৃপা হেল ei মুhেতর্ তার সttgণ েজেগ যােব। বাlীিক িছেলন দsয্ রtাকর, যিদo আমরা েকাথাo 
পাiনা েয বাlীিক আেগ দsয্ রtাকর িছেলন, হেতi পােরন না। িকnt egেলা হে  আখয্ািয়কা, ei আখয্ািয়কা gেলােত eটাi 
বলেত চাiেছ েয তেমাgণ েয েকান সময়, eমন িক েয েকান মhুেতর্ সttgেণ rপাnিরত হেয় েযেত পাের। কারণ eকটা িজিনষ 
pচN সিkয় িছল েসটােক িবপরীেত িদক িদেয় সমান কের েদoয়া হল।  
 
 eখােন েদখেত হেব িতিন ei িতনেট gণেক aিতkম কের েগেছন িকনা, আর gেণর বnেন আেছন িকনা। িকnt আমােদর 
কােছ িতনেট gেণর ধারণাi পির ার নয় তাi িtgণাতীেতর ধারণা করা খুব মুশিকল। যার ফেল িকছু না েজেনশুেন মহাপুrষেদর 
সmেn আমরা aেনক uেlাপাlা মnবয্ বেল েফিল – sামী িবেবকানn িক ei িজিনষ করেতন, ীরামকৃ  িক eigেলা করেতন । 
আমরা eটা বুঝেত পািরনা েয, eঁেদরেক ei িতনেট gণ সtt, রেজা আর তেমা িদেয় মাপা যায় না। তারপর বলেছন – 
 

মানাপমানেয়াstলয্stেলয্া িমtাআিরপkেয়াঃ। সবর্ারmপিরতয্াগী gণাতীতঃ স uচয্েত।।২৫।। 

 মান, aপমান, শtr, িমt সব িকছুেত িtgণাতীেতর সমান দৃি । শুধু েয িতিনi সমান েদখেছন তা নয়, যারা শtr িমt 
তারাo িtgণাতীত েথেক েকান aপমািনত বা ভয় পায় না, eরাo জােন িতিন সবারi বnু। সবর্ারmপিরতয্াগী, িতিন নতনু েকান 
কাজেতা করেবনi না, uপরnt নতনু েকান কমর্o ৈতরী করেবন না। নতুন েকান কােজ তাঁর েকান আgহi েনi। sামীজী েযটা 
কেরিছেলন েসটা সবর্সাধারেণর কলয্ােণর জn, িনেজর sােথর্র জn েকান কাজi করেত যােবন না। aজুর্েনর েশষ p  িছল িক কের 
ei িতনেট gণেক aিতkম করা যায় – 
 

মা  েযাহবয্িভচােরণ ভিkেযােগন েসবেত। স gণাn সমতীৈতয্তাn  bhভয়ূায় কlেত।।২৬।। 

 aবয্িভচারী ভিkেযােগর dারা েসবার কথা বলা হে । eখােনo ভিkেযােগর কথা বলা হে । িকভােব ভিkেযাগ করা হয় 
েসটা আেগo eেসেছ, প দশ aধয্ােয়o আবার ভগবান আেলাচনা করেবন। িকnt eখােন eকটা খুব মূলয্বান গভীর তাৎপযর্পূণর্ 
শbেক ভিkেযােগর আেগ বয্বহার করা হেয়েছ, েসটা হল aবয্িভচারী। বয্িভচার বলেত েবাঝায় di ধরেণর আচরণ, আচরেণ যখন 
ৈবষময্ eেস যায় তখনi েসi আচরণেক বলেছন বয্িভচারী আচরণ। sামী িনেজর stীেক েছেড় বা stী িনেজর sামীেক েছেড় an 
নারী বা পুrেষর কােছ যখন যায় তখনi সাধারণ aেথর্ eটােক বয্িভচার বলা হয়। িকnt ভিkশােst aবয্িভচারী ভিk বলেত েবাঝায়, 
eক i েক ধের তাঁেতi পুেরা মনেক লাগান আর an েকান িদেক মনেক না েযেত েদoয়া। ei িবষয়টা eর আেগo aেনকবার 
eেসেছ, েযমন বেলিছেলন মি tঃ মৎপরঃ, েয িঠক িঠক আমার ভk তার মন সব সময় আমােতi থােক, আমােকi ে  o সবার 
uপের মেন কের। eকটা েছেল eকটা েমেয়র pিত আসk হেত পাের, eকটা চাকর তার মািলেকর pিত পুেরা আnগতয্ েঢেল িদেত 
পাের িকnt eরা dজেনi জােন েয ভগবান েমেয়িট বা আমার মািলেকর েথেক uপের। িকnt আমােদর সমsা হে , আমােদর মনটা 
পেড় থােক সাংসািরক বstেত, মেন কির ঠাkরi সবর্শিkমান, িতিন সবার uপের, িকnt যখন ঠাkেরর uপর িনভর্র করার সময় আেস 
তখন ঠাkেরর েথেক িছটেক আরo চারেট িদেক ছুেট যাi। ছুেট িগেয় eকবার ei বাবাজীেক ধরিছ, eকবার তািntেকর কােছ যাি , 
eকবার েজয্ািতিষেদর কােছ যাি , যার ফেল আমােদর িকছুi হয় না। eটাi বয্িভচারী ভিk, িকnt যখন বলব েহ ঠাkর তুিমi 
আমার সব, তিুমi eকমাt ei স ট েথেক আমােক পিরtাণ করেত পার, আিম েতামােক ছাড়া আর কাrেক জািননা, িচিননা, 
বুিঝনা, তুিমi আমার eকমাt ভরসার sল, eকমাt আ য়, eiটাi aবয্িভচারী ভিk। ei aবয্িভচার ভিkর কথা মাnষেক বেল 
েবাঝান যােব না। মাnেষর যখন aবয্িভচার ভিk হয়, eকটা িজিনষেকi যখন িঠক িঠক ধের রােখ তখনi তার জীবনটা eকটা শk 
ভীেতর uপর দাঁিড়েয় যায়। aেনক সময় মেন হয় ei বুিঝ আমার সব িকছু নাশ হেয় েগল, েগল েগল মেন হেলo িকnt েশষ মhুেতর্ 
তার জীবেনর সব িকছুi আবার িঠক পেথ চেল আেস। কারণ মাnেষর মন যখন eকমখুী হেয় যায় তার শিk তখন pচN ভােব 
েবেড় যায়। সাধারণ দিৃ  িদেয়o যিদ েদখা যায় তােতo ei eকi পিরণাম েদখা যায়, েযমন েকান stী যিদ তার d িরt, লmট 
sামীেক েভেব থােক আমার sামীi আমার সব িকছু, আমার যা িকছুi হেয় যাক আমার sামীেক ছাড়া আমার আর েকান গিত েনi, 
েদখা যায় িকছু েহাক আর না েহাক eকটা সমেয়, antতঃ েশষ জীবেনo তার sামী eেস তার পােয় পড়েবi পড়েব, পড়েত বাধয্। 
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eকমুখীনতার eকটা আলাদা শিk আেছ িকনা। ভিkর েkেto িঠক তাi হয়, আর ভিkেত েযটােত খুব েবিশ েজার েদoয়া হয় 
েসটা হল aবয্িভচািরণী, বয্িভচার েযন কখনi না হয়। eকবার ীরামকৃে র পূেজা করিছ, আবার ীরােমর পূেজা করিছ, িকছু িদন 
পর আবার ীকৃে রo পূেজা করিছ, eiভােব হয় না। eকজনেক ধের তাঁর uপর পুেরা িনভর্র কের থাকেত হেব। আমরা ei 
ঠাkেরর uপর িনভর্র করিছ আবার িবপেদর সময় eিদক oিদক েছাটাছুিট করিছ। ei ঠাkরেক ভােলাবাসিছ আবার জগেতর pিতo 
আসিk েরেখ িদেয়িছ, ei কের ভিk হয় না। ঠাkর মােন ঠাkর, বয্s  an আর েকান িদেক যাoয়া যািয় েনi, েকান ছুেটাছুিট 
েনi। বলেছন You cannot serve God and mammon at t he same t i me         । ঠাkরেকo ভােলাবাসব আর মাnষজনেকo কােছ 
টানব, ei ভােব হেব না। যারা জগৎেকo ভােলাবাসেছ আবার ঈ রেকo ভােলাবােস তােদর ভিk বয্িভচারী ভিk হেয় েগল। 
aবয্িভচািরণী মােন eকমাt ঠাkর, ঠাkর ছাড়া আর কাrর pিত ভােলাবাসা যােব না। eঁরাi স gণাn  সমতীৈতয্তাn  bhভয়ূায় 
কlেত, eঁরাi িতনেট gণেক aিতkম করেত পােরন eবং ঈ েরর কৃপায় bhপদ পাoয়ার েযাগয্ হয়।েশেষ ভগবান বলেছন – 
 

bhেণা িহ pিত াহহমমতৃsাবয্য়s চ। শা তs চ ধমর্s sখৈsকািnকs চ।।২৭।। 

 ভগবান বলেছন, আিম হি  bেhর pিত া, পরমাtার pিত া। eখােন ei কথা ভগবান বলেত চাiেছন েয, আিম আর 
bh eক, মােন ীকৃ  আর bh eক। আচাযর্ শ র বলেছন – শিk আর শিkমান ei diজনi aেভদ। বড় বড় পিNতরা মেন 
কের আচাযর্ শ র িছেলন কTর aৈdতবাদী, িকnt eখােন আচােযর্র ভাে  িতিন যা বলেছন তােত তাঁর pিত ei মnবয্ কতটা 
aেযৗিkক েবাঝা যায়। আচাযর্ পির ার বলেছন েয, শিk আর শিkমান eক। ঠাkরo বলেছন bh আর শিk aেভদ। যারা 
ঠাkেরর কথা, আচাযর্ শ েরর aৈdতবােদর তttেক uেlাপাlা aথর্ কের মাথায় িনেয় ঘরুেছন তােদর জn আচােযর্র ভাে র ei 
কথাgেলােক anধাবন করা uিচত – েয ঈ রীয় ৈদবী শিkেত ভkেদর angহােথর্ bh pবিতর্ত হন, মােন bh িনেজi pবিতর্ত 
হন, েসi শিk আর আিম bh eক, কারণ শিk আর শিkমান eক। ei মnবয্ করেছন আচাযর্ শ র িনেজর গীতার ভাে , aথচ 
মখুর্ পিNতরা বেল েবড়ায় আচাযর্ শ র শিk মানেতন না। আচাযর্ শ র িনেজi বলেছন – bh িযিন িতিনi pবিতর্ত হন, মােন িতিন 
তাঁরi শিkেত aবতারািদ হন, আর শিk o শিkমান eক। আিমi ীকৃ  আর আিমi bh, dেটা eক, আিম েয কৃপা করিছ 
eটাi bেhর শিk।  
 
 আবার আচাযর্ আরo বলেছন – সgণ bেhর িনিবর্কl ভাব িনgর্ণ bh হলাম আিম। িনgর্ণ bh সgণ bেhi pিতি ত। 
মােন, ীকৃ , ঈ র, সgণ bh, িনg র্ণ bh eঁরা eকi। আচাযর্ শ র েকাথাo সgণ bh আর িনgর্ণ bhেক আলাদা কের েদখেছন 
না। িযিন িনgর্ণ িতিনi সgণ। আচাযর্ শ েরর eiসব কথা আবার ঠাkেরর মুেখ বেস েগেছ। আসেল আচাযর্ শ র আর ীরামকৃে র 
মেধয্ েকাথাo েভদ েনi। ei সgণ bেhর িক ৈবিশ য্? aমরণধমর্া, eঁর কখনi মতৃযু্ হয় না। শা তs চ ধমর্s sখৈsকািnকs 
চা, ei sখ an েকাথাo পাoয়া যায় না, eটাi চরম sখ। তাঁর আর জnািদ হয় না, কারণ জn-মৃতুয্ হল িতন gেণর েখলা।  
 
 আমােক িনেয়i eকটা িসেনমা হেয়েছ, আিমi েসi িসেনমােত aিভনয় কেরিছ। আমােক েসi িসেনমা েদখােত িনেয় 
যাoয়া হেয়েছ। িসেনমাটা aেনকkণ েদেখ েদেখ আিম মুg হেয় েগিছ। মুg হেয় আিম কখন েচােখর জল েফলিছ, কখন হাসিছ, 
কখন ভয় পাি । হঠাৎ আমােক েকu মেন কিরেয় িদল – oের গাধা, eটােতা েতার িনেজরi ছিব। েযi বেল িদল আমারo সিmৎ 
িফের eেলা, o তাiেতা eটােতা আমারi ছিব। aৈdত মেত িঠক তাi হয়। েসi শুd bhi আেছন, তাছাড়া আর িকছু েনi। আর 
ei দৃ gেলা তার সামেন uঠেছ আবার িবলীন হেয় যাে । আমরা সবাi ei জগেত িসেনমা েদখিছ, ei িসেনমা আমােদর 
িনেজেদরেক িনেয়i ৈতরী। আিম ei জগেতর সব িকছু েদেখ কখন হাসিছ, কখন কাঁদিছ, তখন eকজন eেস ধাkা েমের বলেলা – 
আের পাগলা তুi কাঁদিছস েকন, egেলা েতা সব েতারi ছিব। আমার ৈচতn হেয় েগেল আর আিম কাঁদব না, আিম আর িসেনমা 
েদখেবা না। িকnt িসেনমা িক বn হেয় যােব? িসেনমা চলেতi থাকেব, বািক যারা আেছ তারা ঐ দৃ  েদখেত থাকেব আর তােত 
তারা কখন হাসেব, কখন কাদঁেব। আমার মুিk হেয় যােব বািকেদর মুিk হেব না, aথচ আমরা সবাi eক। ei িজিনষটােক 
েবাঝানর জn নানা রকেমর uপমার সাহাযয্ েনoয়া হয়। শােst বারংবার বলা হে  েয, আtার কখন জn হয় না, মৃতযু্ হয় না। 
তাহেল সামেন যা িকছু েদখিছ egেলা িক? egেলা সবi কlনা। তাঁর সামেন ei দৃ gেলা েযন েভেস চেলেছ। িকnt সাধারণ 
েলােকেদর ei ধরেণর কথা বলা যায় না, তাi সাধারণ েলাকেদর েবাঝােত েগেল আেগ তার sর েথেকi তােক িবিভn ভােব 
েবাঝানর pযt করেত হয়, eখােনo তাi জেড়র ধমর্টােক পির ার কের েদoয়া হল। eখােনi আমরা চতদুর্শ aধয্ায় েশষ করলাম। 
 
 

o ঁতৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 
ীকৃ াজুর্নসংবােদ gণtয়িবভাগেযােগা নাম চতদুর্েশাহধয্ায়ঃ।। 
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প দশ aধয্ায় 

পুrেষাtমেযাগ 

১৩i নেভmর ২০১০ 

 
 আজ আমরা ীমdাগবত গীতার প দশ aধয্ায় আেলাচনা করেত যাি । প দশ aধয্ােয়র েশেষ ei aধয্ায়েক ভগবান 
ীকৃ  ghতমং শাstং বলেছন। সমg গীতাi হে  শাst, aথচ ভগবান প দশ aধয্ায়েক eকটা িবেশষ শাst rেপ uেlখ করেছন। 

আচাযর্ শ র তাঁর ভাে o ei eকi কথা বলেছন, পুেরা গীতাটাi শাst িকnt সমg েবদ, েবেদর যা িকছু তtt o দশর্ন তার সবটাi 
ei প দশ aধয্ােয় বীজাকাের েদoয়া হেয়েছ। েসi কারেণ ei aধয্ায়েক আলাদা কের শাst বলা হে । ঈ েরর তttেক যিদ 
জানেত হয় তাহেল ei প দশ aধয্ায়েক সময্ক rেপ aধয্য়ণ করেল েসi তttটা জানা যায়। eখােন an আর িকছু েনi, িঠক 
িঠক েয ঈ রীয় তtt, েসটােকi eখােন আেলাচনা করা হেয়েছ। েসi কারেণ ei aধয্ােয়র নামকরণ করা হেয়েছ পুrেষাtমেযাগ, 
পুrেষাtম বলেত eখােন ভগবান নারায়ণেকi iি ত করা হেয়েছ। িযিন সাkাৎ নারায়ণ তাঁর srেপর কথাi eখােন বণর্না করা 
হেয়েছ। েযখােন শুধুi ঈ রীয় তttেক, sয়ং নারায়েণর srপ িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ েসi কারেণ ei aধয্ায়েক িবেশষ rেপ 
শাst বলা হে । শাst বলেত যিদo আরo aেনক আnষাি ক িজিনষ eেস পেড়, িকnt eখােন শুধুi ঈ রীয় তttেক িনেয়i বলা 
হেয়েছ, ঈ র তেttর বাiের ei aধয্ােয় আর িকছু েনi। িকভােব আধয্ািtক জীবন যাপন করেব, িক ধরেণর আচরণ করেব েসসব 
কথা িকছু বলা হে  না, িকnt ধের েনoয়া হেয়েছ েয আিম ei রকমিটi করব। eর মূল তttেক িবে ষণ করেত করেত egেলােক 
েটেন বার কের আনা যায়। আমােদর েবলুড় মেঠর েযখােনi েকান ভাNারা হয় তখন ei প দশ aধয্ায় পাঠ করা হয়। utরাখেN 
েযখােন সাধুেদর ভাNারা চেল েসখােনo তখন প দশ aধয্ায় পাঠ করা হয়। প দশ aধয্ায় পুেরাপুির ঈ েরর তtt। 
 
 aধয্াt রামায়েণ ীরামচnd যখন শবরীর সােথ ঈ েরর তtt jান িনেয় আেলাচনা করেছন তখন েসখােন িতিন শবরীেক 
নবধা ভিkর কথা বলেছন। শুধু aধয্াt রামায়েণi নয়, ভাগবত o আমােদর anাn aেনক ভিkশােst ei নবধা ভিkর কথা বh 
ভােব uেlখ করা হেয়েছ। নবধা ভিkর েশষ েয ভিkর কথা বলা হে  মােন নবম ভিkর কথােত ঈ েরর jান, ঈ েরর তtt কথা 
বলা হে । ঈ েরর তttjানi ভিkর পরাকা া। আচাযর্ শ র ঘুের ঘুের ei কথাi বলেবন, আর aধয্াt রামায়েণo ei ঈ রীয় 
তttjানেক বার বার সামেন িনেয় আসা হেয়েছ। েসখােন eiটাi বলা হে  েয, ভিkর েশষ কথা হে  ঈ েরর তttjােন pিতি ত 
হoয়া। েসiজn aধয্াt শােst jান আর ভিk বেল আলাদা িকছু হয় না। ভিkর pাথিমক sর শুr হয় aপরা ভিk িদেয়, eত 
জপ করেত হেব, eত uপাচাের পূজা করেত হেব। aপরা ভিkর anশীলন করেত করেত eকটা aবsা হয় যখন ঈ েরর pিত 
ভােলাবাসা uদয় হয়। ঈ েরর pিত ভােলাবাসাটা যখন েজেগ যায় তখন ঈ রীয় কথা আেলাচনা, তাঁর কথা শুনেত, ঈ র সmেn 
শাst িক বলেছ eiসেবর িদেক মনটা আকৃ  হয়। eiভােব চলেত চলেত eকটা সময় তার মনটা ঈ রীয় তেttর িদেক চেল যায়। 
eরপর যখন ঈ েরর তttjােন েস pিতি ত হেয় যায় তখন েসটা হেয় যায় ভিkর পরাকা া। ভিkর পরাকা া হল ঈ রীয় তttjােন 
pিতি ত হoয়া। eকটা িজিনষেক জানা মােন েসi িজিনষটােক ভােলাবাসা, eকটা িজিনেষর সmেn যতkণ না জানা যায় ততkণ 
েসi িজিনষেক কখনi ভােলাবাসা যায় না। ঈ েরর বয্াপােরo িঠক তাi, ঈ েরর বয্াপাের জানা, ঈ েরর তttেক জানা আর ঈ রেক 
ভােলাবাসা ei dেটা িজিনষ eক, ei diেয়র মেধয্ েকান তফাৎ েনi। প দশ aধয্ােয় ঈ েরর ei তttjান িনেয়i আেলাচনা 
করা হে । ei তttেক ধারণা করেলi আমােদর ঈ েরর pিত ভিk লাভ হেব, eেতi আমােদর jান হেব।  
 
 প দশ aধয্ােয়র pথম ে াকিট কেঠাপিনষদ েথেক েনoয়া হেয়েছ। গীতােত কেঠাপিনষেদর pভাব খুব েবিশ েদখা যায়। 
eখােন েযমন pথম ে াকিট কেঠাপিনষদ েথেক েনoয়া হেয়েছ, িdতীয় aধয্ােয়o eবং আরo কেয়ক জায়গায় কেঠাপিনষদ েথেক 
েবশ কেয়কিট ে াকেক েনoয়া হেয়েছ। ei aধয্ােয়o pথম ে ােকর ধারণাটা কেঠাপিনষদ েথেক েনoয়া। eর আেগ আেগ ভগবান 
ীকৃ  বেলিছেলন েয, যারা কমর্ কের aথর্াৎ যারা কমর্ী তােদর কমর্ফল ভগবােনর হােত। আর যারা jানমােগর্র uপাসেন কের jান 

লাভ কের, েয jানrপী ফল পায় েসটাo ভগবােনর হােত। শুধু তাi নয়, যারা ভিkেযােগর মাধয্েম ঈ েরর ভজনা কের, েসখােনo 
ঈ েরর কৃপােত তারা gণাতীত হেয় যায় আর jানpািpর dারা েমাk লাভ কের। ei মnবয্িট আচাযর্ শ র িনেজ েথেক েযাগ 
কেরেছন। নবধা ভিkেত ভিk করেত করেত eকটা aবsার পর তার agগিত েযন েথেম যায়। েকান sের আটেক যাে ? িঠক 
েযখােন কমর্ীরা িগেয় আটেক যায়। কমর্ী কমর্ করেত পাের িকnt তার ফল ভগবান েদন, jানীরা jান িবচার করেত পােরন িকnt 
jানীর েয jান িবচােরর ফল েসটা ভগবান েদন। আিম ভিk কের েযেত পাির িকnt আমার মেধয্ েয ভিk িজিনষটা জাগেব েসটা 
ভগবান েদন। িকভােব েদেবন? িতিন ভkেক িtgণাতীত কের েদন। িtgণাতীত হেয় েগেল jানpািp হেয় যায়। িক jান? তttjান, 
ঈ েরর jানটা েপেয় যায়। ঈ েরর jানpািp আর েমাk eকi িজিনষ, েযটা গীতায় বারবার বলা হেয়েছ।  
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 eকজন েলাক যিদ েকান শহের িগেয় জানেত পাের েয, ei শহের eমন eকজন আেছন যাঁর ei kমতা, ei ঐ যর্ 
আেছ, তখন iে  হয় ei েলাকটার বয্াপাের eকটু েখাঁজ িনi, তাঁর সে  eকবার েদখা কির, আলাপ কর iতয্ািদ। ঈ র িযিন eত 
kমতাবান, িযিন কমর্ীেক কমর্ফল িদে ন, jানীেক jান িদে ন, ভkেক ভিk িদে ন, iে  হেব েয ঈ েরর বয্াপাের eকটু েখাঁজ 
িনi। যাঁর eেতা বাগান, eেতা বািড়, eত েকাmািনর কাগজ, েসi বাবুেক েতা আেগ জানেত হেব। eটাi ঈ েরর তttjান লােভর 
সিদ া। ঈ েরর তttjান জানার বয্াপাের যােদর সিদ া হেয়েছ তােদরেক ei তttjান েদoয়ার আেগ েয সংসার েথেক েস মুিk 
েপেত চাiিছ েসi সংসােরর srপটােক আেগ তােক জানােত হেব, তাi pথেম ভগবান সংসার rপ বৃেkর বণর্না করেছন। ei 
সংসারo ঈ েররi, ঈ র েথেকi ei সংসােরর uৎপিt। সাধারণ মাnষ মেন কের ভগবান আকােশর uপের েকাথাo aবsান কের 
ei সংসারেক চালাে ন। eখন ei সংসারেক যিদ eকটা বৃk rেপ কlনা করা হয় তাহেল ei বৃেkর মূল uপেরর িদেক চেল 
যােব, কারণ সংসার ঈ েরর েথেকi eেসেছ। েসiজn িবjানীরা ei জগেতর বয্াপাের েয নানান রকেমর সমsার কথা বেল, 
aেনক পিরেবশ িবjানীরা বলেছ েয জগৎ ংস হেয় যােব, nsারডমo বলেছ জগৎ ংস হেয় যােব, iসলাম ধেমর্o বলেছ 
জগেতর pলয় হেয় যােব। egেলা িহndেদর কােছ েকান সমsাi নয়। কারণ সৃি  ঈ েরর, ঈ েরর iে  না হেল কখনi ei জগৎ 
ংস হেব না। egেলা aতয্n গভীর তেttর কথা, সাধারণ মাnষেক egেলা েবাঝান যায় না, বুঝেলo সবাi বুঝেত চায় না। যাঁরা 

গভীর তেttর মেধয্ ডুেব থােকন তাঁরা জােনন সৃি  ঈ েরর, আমার আপনার কথায় ei জগেতর িকছুi হেব না। pথম ে ােকi তাi 
ভগবান ei সংসার বৃেkর বণর্না িদেত িগেয় বলেছন – 
 

ীভগবাnবাচ 
ঊ র্মলূমধঃশাখম tং pাhরবয্য়m । ছnাংিস যs পণর্ািন যsং েবদ স েবদিবৎ।।১।। 

 বলেছন েয িজিনষটা যত সূk হয় েসi িজিনষটা তত uপের যায়। eমিনেতi ভারী িজিনষ নীেচ চেল আস আর হাlা 
িজিনষ uপের চেল যায়। জগেত dেটা িবপরীত ধমর্ী আiন আেছ, eকটা হে  Law of gravi t at i on   আেরকটা হে  Law of  
buoyancy pথমটােত নীেচর িদেক িনেয় আেস, িdতীয়টােত uপেরর িদেক িনেয় যায়। আgন jালােল ধুেয়াটা uপেরর িদেক যায়, 
আর ছাiটা নীেচর িদেক পেড় থােক। eiটাi আ েযর্র, ei জগেত eক সে  dেটা িজিনষ চলেছ। জাগিতক িনয়েম েযমন Lawof  
gravi t at i on eবং Law of buoyancy   কাজ করেছ, আমােদর pেতয্েকর জীবেনo িঠক ei eকi িজিনষ কাজ কের। আিম 
েযটার জn েযাগয্ মাধয্াকষর্ণ আমােক েসi িদেক িনেয় যােব। যিদ েবিশ নীেচর িদেক চেল যায় তাহেল buoyancy আমােক আেs 
কের uপের তুেল েদেব। েযমন eকটা বালিতেত বা নদীেত eকটা রাবার বল েজার কের নীেচর িদেক েফেল িদেল িকছুkণ পের 
বলটা জেলর uপের েভেস uঠেব। eকটা পাথরেক যিদ uপের ছঁুেড় েদন িকছkুণ পের েসটা নীেচর িদেক চেল আসেব। জগেত সূk 
িজিনষgিল uপের চেল যায় আর uপেরi থােক। আমরা eর আেগ আেগ েদেখিছ pথেম pকৃিত, pকৃিত েথেক মহৎ, মহৎ েথেক 
aহ ার আর সবার েশেষ আসেছ ei sূল জগৎ। sূল জগেতর েযটা সূk েসটা uপের থাকেব, েযটা তnাtা েসটা uপের থােক। 
তnাtা েথেক সূk হে  aহ ার, aহ ােরর েথেকo সূk হে  মহৎ, মহেতর েথেক সূk হে  pকৃিত, মােন আেs আেs uপেরর 
িদেক যাে । ঈ েরর বয্াপাের আমােদর েয ধারণা েয ঈ র uপের, েসটা ei কারেণi করা হয়। কারণ েয িজিনষটা যত সkূ েসi 
িজিনষটা তত uপের যায়। ঈ র হে ন সূkািতসূk, সূk েথেকo সূkতর, েসiজni ঈ রেক uপেরর িদেক কlনা করা হয়। 
সাধারণ মাnষ ঈ রেক েয uপেরর িদেক কlনা কের eটা িকছু ভুল কlনা নয়। েসi uপর েথেকi সব নীেচর িদেক েনেম 
আসেছ। ei কারেণ eখােন বলা হে  ঊ র্মূলm । 
 
 ei সংসারটােক eকটা a t গােছর সােথ তুলনা করা হেয়েছ। েযভােব আমরা গাছপালা েদিখ eখােন েসiভােব েদখােনা 
হে  না, ei a t গােছর েশকড়টা oপেরর িদেক আর তার শাখা pশাখা সব নীেচর িদেক িবsৃত হেয় আেছ। িকছু িকছু বiেতo 
ei রকম ছিব েদoয়া থােক, েশকড়টা oপের আর তার ডাল-পালাgেলা নীেচর িদেক ছিড়েয় আেছ। আমরা মেন কির আমােদর 
dেটা আর ei শরীর আমােদর মাথাটােক বেয় িনেয় েবড়াে । আসেল িকnt তা নয়, ei মুNটুাi আমােদর শরীরেক বেয় িনেয় 
েবড়াে । eটাi ঠাkর বলেছন – দয্ােখা িক আ যর্, মাথাটা েগাড়া েসটা চেল েগেছ oপের। গােছর েশকড় েকেট িদেল গাছ েযমন 
মের যায়, মাnেষর েkেto তাi হয়, মুNটুা েকেট িদেল সব েশষ। মাnেষর হাত পা েকেট েগেলo েবঁেচ থােক িকnt মুN ু কাটা 
পড়েল সব েশষ। গােছর েবলায় eর িঠক uেlা গােছর েশকড় নীেচর িদেক। েশকড় না থাকেল গাছ বাঁচেত পারেব না। িহndেদর 
কােছi eiটাi eকটা মs বড় পরmরা, eখােন bাhণরা হে ন িবদয্ার মুN ু, ভারেতর eকশ েকািট েলােকর মুখর্তােক bাhণরা 
কেয়কজন িমেল বেয় িনেয় যাে ন। kিtয়রাo তাi, eকশ েকািট েলােকর কাপুrষতােক ei কেয়কজন িমেল বেয় িনেয় যাে । 
ৈব রাo িঠক তাi, কেয়কজন িমেল পুেরা েদেশর aথর্নীিতর চkটােক েঘারাে । eর ফেল পুেরা শরীরটা, মােন ভারেতর পুেরা 
জনসmদ eিগেয় েগেছ আর তার মুNটুা েপছেন েপছেন হাঁটেছ।  
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 eiটাi aবাক কাN, মুNটুা uপের। ei সংসারটা হে  a t বৃেkর মত, eখােন ঊ র্মলূমধঃশাখm  বলা হে  
সংসারবৃেkর েশকড়টা uপেরর িদেক, আর aধঃশাখm  eর ডালপালাgেলা আবার নীেচর িদেক। pাhরবয্য়m , eটােক aবয্য় বলা 
হয়। ei বৃkেক যিদ েকেটo েদoয়া হয় আবার নতনু বৃk েবিরেয় আসেব। িঠক িঠক aেথর্ যােক িবনাশ বলা হয় েসi aেথর্ িহndরা 
মেন কের িবনাশ বেল িকছু েনi। মাকালী সব সময় সৃি  কেরi চেলেছন, েসiজn বলেছন aবয্য়m । ei সিৃ  কখনi েশষ হয় না। 
িবjান েয বলেছ জেড়র িবনােশর পর সব eণািজর্েত চেল যােব। িহndরাo িঠক eiটাi বলেছ, সব মাnষ, জীব, জগৎ যিদ লয় হেয় 
যায় তাহেল সব eণািজর্েত চেল যােব। pকৃিতর দৃি েত েতা িকছুi পাlাল না। আমােদর যিদ বলা হয় কাল েথেক আমরা ei ঘের 
না বেস পােশর ঘের বসব, তখন আমােদর ঘরটা পােl েগল িকnt িব িবদয্ালেয়র ভাiস চয্াnলার, িব িবদয্ালেয়র ফয্াকািl, 
eখানকার ছাt egেলা িব িবদয্ালেয়র দিৃ েত িকছুi পাlায়িন। সব িকছু িব িবদয্ালেয়র ei িবিlং eর মেধয্i আেছ ei বািড়র 
বাiের িকছুi চেল যাে  না। আেগ আমােদর িবeড কেলেজ kাশ হত, eখন ei বািড়েত kাশ হে , েবলুড় মেঠর দিৃ েত িক িকছু 
পাlাল? িকছুi পাlাল না। আমােদর েkেt বয্য় হেত পাের, িকnt ei সংসার বৃk চলেতi থাকেব, eটােকi বলা হে  aবয্য়m । 
পিরেবশিবদরা বলেছন েসভ্  আথর্, িকnt পৃিথবী েযমন আেছ েতমনi থাকেব, তিুম িনেজেক আেগ েসভ্  কর। পৃিথবীেক আমরা িক 
বাঁচাব, মাঝখান েথেক তিুমi মারা যােব, তাi আেগ তিুম িনেজেক বাঁচাo।  
 
 ei সংসার বৃেkর বািক যা িকছু আেছ সবi kণ, মােন িকছুkেণর জn থােক। সংsৃেত আগামীকালেক বলা হয় ‘ ’, 
a+ , মােন েযটা আগামীকাল পযর্n থাকেব না। ন  aিপ sাতা, কাল পযর্n েযটা থাকেব না, eটােক বলা হয় a থ, েযটা sায়ী 
নয়। ei সংসার কাল পযর্n থাকেব না, aথচ আমােদর মন eমন ভােব সংsারা n হেয় আেছ েয, ei মুhেতর্ েযটা আেছ েসটােক 
মেন করিছ eটা কালেকo থাকেব। আজ আকাশ েমঘলা, মেন হে  আগামীকালo আকাশ েমঘলা থাকেব। তttগত ভােব বেল 
েদoয়া যাে  েয কাল আকাশ পির ার হেয় যােব, িকnt মন ei িজিনষটােক িঠক মানেত চায় না। যার জn েদখা যায় যখনi 
শরীর খারাপ কের, েকান aজানা কারেণ যিদ শরীেরর eকটা বয্াথা হয় pথেমi মেন হেব ei বয্াথা বুিঝ আর েকান িদন ভােলা 
হেব না। যখন টাকা-পয়সা আেস, মেন আনn হে , তখন মেন হয় ei আনnটা বুিঝ িচরিদন eiভােবi থাকেব। িকnt আমরা 
সাবধান হi না, কমর্ফেলর জn ei sখটা eেসেছ, কমর্ফল েশষ হেয় েগেল eটা েয থাকেব না, ei িজিনষটােক মন মানেত চায় 
না। dঃেখর েkেto eকi িজিনষ, কমর্ফেলর জn dঃখ eেসেছ, কমর্ফল েকেট েগেল dঃখটা থাকেব না। eকজন বয্িkর েযটা িঠক 
িঠক aবsা েসi aবsা কখনi পােl যায় না, বািক েয িজিনষgেলা আেছ েসgেলা সব ছায়ার মত আেস আর যায়। আমােদর িঠক 
িঠক aবsা হে  আtsrপ, আtা যিদ না মািন তাহেল মন বুিdর uপর যা িকছু আেছ সবi asায়ী। শরীর আজেক ভােলা আেছ, 
কাল খারাপ হেব। আজেক মন খারাপ, কাল বলিছ আমার মেন শািn, বয়স হেল বিল আমার বুিd আর কাজ করেছ না। আমরা বিল 
দাঁত থাকেত দাঁেতর মযর্াদা িদi না, ভািব দাঁত িচরকালi বুিঝ ভােলা থাকেব। িকnt িকছুi ভােলা থাকেব না। আমােদর মিs  eমন 
ভােবi ৈতরী করা হেয়েছ েয, আমােদর আগামীকােলর জn pstিত িনেতo েদেব না। যারা আগামীকােলর জn pstিত িনেয় েনয়, 
যারা জােন আগামীকাল egেলা ভােলা থাকেব না, তারাi বুিdমান। যারা েবােঝ eকশ বছর পর শরীেরর েকান iিndয়i ei রকম 
থাকেব না, তারা আরo বুিdমান। তখন তারা কের িক, eকটা সমেয় ঈ েরর pিত মনটা িদেয় েদয়। েসiজn সময় থাকেত থাকেত 
আমােদর eমন pstিত িনেয় িনেত হেব যােত eকটা aবsােত আমার jানpািp হেয় যায়।  
 
 আবার বলা হে  েয, ei সংসার বৃk aনািদ কাল েথেক চেল আসেছ, eর েশষ হবার িকছু েনi। eiজn বলা হে  
আিদ an রিহত, ei কারেণ বলা হে  aবয্য়m । বয্য় মােন খরচ হেয় যাoয়া। যিদ িব  bhােNর দৃি েত েদিখ ei bhাN কখন 
নাশ হয় না। যখন বেল bhােNর সৃি  হল, আসেল তখন পদাথর্ জn িনল। েকান িবjানী েকান িদন বলেত পারেব না েয, িব  
bhাN শnূ েথেক সৃি  হেয়েছ। েকাথাo না েকাথা েথেক ei িব bhাN আসেছ, েসটােক eণািজর্i বিল আর যাi বিল, েসটাo 
ভগবােনরi। িবjানীরা েযভােব সৃি র কথা বেল তােত ী ান বা মসুলমানেদর সমsা হয়, িকnt তােত আমােদর িহndেদর েকান 
সমsাi হয় না। কারণ পদাথর্ েযটা েসটা ভগবােনর আর eণািজর্ েসটাo ভগবােনর। পদােথর্র uপের যিদ বুিdেক িনেয় আসা হয় 
তখন েসটাo ভগবােনর। ভগবােনর বাiের িকছুi েনi। তেব hাঁ, pকােশর তারতময্ হেত পাের, আর ei হoয়াটা েকান আ েযর্র 
িকছু নয়। pকােশর েkেt িহndরা বেল pকাশ সব সময়i হেয় চেলেছ। মhুেতর্ eকিদেক েযমন েকািট েকািট bhােNর জn হে , 
an িদেক েকািট েকািট bhােNর pলয় হেয় চেলেছ।  
 
 ei সংসার বৃkেক সব সময় রkা করা হে । বৃkেক েযমন তার বlল, তার পাতা রkা কের। পাতা যিদ না থােক গাছ 
মের যােব। সংে ষক পdিত েথেক শুr কের যা িকছু হে  সবi গােছর পাতার মধয্ িদেয় হয়। ei সংসার rপী বৃেkর রkণ 
েবkেণর কাজ হে  ছেnর মাধয্েম, ছnাংিস যs পণর্ািন, ei সংসারবেৃkর পাতা হে  ছn। ছn বলেত সব সময় েবাঝায় 
েবদেক, ঋক, সাম আর যজুেবর্দ। ছn যিদ না হয় তাহেল েসটা aথবর্েবদ হেয় যায়। যখনi ছেnর কথা বলা হয় তখন eর 
aেনকgেলা নাম eেস যায়, তার মেধয্ eকটা নাম হল tিয়, িতন রকেমর ছn। মূল কথা হল েবদ আেছ বেল ei সংসােরর রkা 
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হে । েবেদর কাজ হে  মাnষেক ঋতm  েশখান, মােন ধমর্ েশখায়, েকানটা ধমর্ েকানটা aধমর্ েবদ িশkা িদে । মাnষ যখন ধমর্ 
পালন কের, aধমর্ েথেক দূের থােক, ei আচরণ িদেয় সংসােরর রkা হয়। যখন মাnষ েবদেক asীকার কের aধমর্ করেত শুr 
কের তখন সংসার aধঃপতেনর িদেক চেল যায়। পিরেবশ িবপn বেল েয আজেক সবাi িচৎকার করেছ, eর কারণ মাnষ েবদ o 
তার ধমর্ েথেক সের eেসেছ। আমরা যিদ মেরi যায় তখন সংসার থাকেলা িক না থাকেলা তােত আমার আর িক। আেলাচনা 
আমােদরেক িনেয়i হে । eখােন পৃিথবী grt নয়, সংসারo grt নয়, grt হে  আমরা। আিমi যিদ নাশ হেয় যাi তাহেল 
আর িকছুi রiল না। আমার নাশ িক কের রkা পােব? বলেছন, েবদ েথেক, ছnাংিস যs পণর্ািন, েবদ হল ei বৃেkর পাতা। যsং 
েবদ স েবদিবৎ, সংসারবৃেkর ei বয্াপারgেলােক িযিন িঠক িঠক জােনন, েযমন ei বৃেkর েশকড় েকাথায়, বৃkটা িক, পাতাgেলা 
িক iতয্ািদ, aথর্াৎ বৃেkর যা িকছু িদেয় eকটা বৃেkর পিরচয় েসi pেতয্কিট িজিনেষর িক িক কাজ, eটােক িযিন েজেন েগেছন 
িতিনi েবদিবৎ। ei েবদাথর্েক িযিন িঠক িঠক েবােঝন, ei সংসার বৃেkর pকৃত rপ িক আর eর মূলi বা েকাথায়, ei বৃkেক 
রkণােবkণ েক করেছ, egেলােক িযিন েজেন েগেছন িতিনi হে  pকৃত সবর্j। eর পেরর ে ােকo কিবতার ভাষােত ei সংসার 
বৃেkর বণর্না করেছন – 
 
    aধে া র্ং pসতৃাss শাখা 
     gণpবdৃা িবষয়pবালাঃ। 
    aধ  মলূাnnসnতািন 
     কমর্াnবnীিন মn েলােক।।২।।  

 ei সংসারবেৃkর মূলটা uপেরর িদেক, নীেচর িদেক ei বৃেkর িবsার হে । িকভােব িবsার হে ? সtt, রেজা o তেমা 
ei িতন gণ, েযটা মেূল রেয়েছ, ঐ মূলেক িনেয় ei বৃk sূল ভাব pাp হে । গােছর েশকড় মািটর নীেচ থােক বেল আমরা 
গােছর েশকড় েদখেত পাiনা, িঠক েতমিন ভগবানেকo েদখা যায় না আর তাঁর েয িতনেট gণ আেছ সtt, রেজা আর তেমা, ei 
িতনেট gণেকo েদখা যায় না। শুdৈচতn েয sূল ভাব pাp হে ন েসটা ei িতন gেণর মাধয্েমi pাp হন। তখনi নীেচর িদেক 
বৃেkর িবsার হেত শুr কের। eখােন মেন রাখেত হেব eটা পুেরাপিুর uপমা, েবদােnর eকটা তttেক েবাঝােনার জn ei uপমার 
সাহাযয্ েনoয়া হেয়েছ।  
 
 ei সkূ েথেক sূল ভাব pাp হoয়ার পর িক হে  – gণpবৃdা িবষয়pবালাঃ, েভােগর িবষয় eেস যায়, েভােগর 
িবষয়gেলা হে  pবালাঃ, pবালা হে  গােছর ডােল যখন কিচ কিচ পাতা েবেরায়, জল আেলা বাতাস েপেয় েপেয় পাতাgেলা বড় 
হেত থােক। ei কিচ কিচ পাতা gেলােক বলা হে  িবষয়pবালাঃ, েছাট েছাট েভােগর িবষয়, েভােগর তৃ া যত িমটেত থােক ততi 
সংসােরর িবsার হেত থােক। pসৃতাss শাখা, মােন eর ডাল-পালাgেলা চািরিদেক ছিড়েয় রেয়েছ। েকাথায় ছিড়েয় রেয়েছ? 
মn েলাক েথেক শুr কের নীেচর িদেক eেকবাের পাতাল পযর্n, আর uপেরর িদেক eেকবাের bhা পযর্n। eর সবটাi হে  ei 
সংসার সৃি র িবsার। মাnষ যখন নানা রকেমর কমর্ কের, তখন ঐ কমর্ফল anসাের িবিভn রকেমর েদহ ৈতরী হয়। ভােলা কমর্ 
করল েদবতার শরীর েপল, খারাপ কমর্ করল নীচ েযািনেত চেল েগল। ei েয নানা রকেমর েদেহর uৎপিt হে  egেলা সব 
eেককটা েযন pবালাঃ, বাংলায় িকশলয় বা েফকিড় বেল। eiভােব িবিভn মাnষ, িবিভn জীব নানা রকেমর কমর্ করেছ, েযমন 
েযমন কমর্ করেছ েতমন েতমন তার েদহ বা েযািন pািp হয়। eকটা শরীর িছল, েসটা েথেক েবিরেয় েগল, বৃেkর eকটা ডাল েযন 
শুিকেয় েগল। আিম আপিন মের েগলাম, বৃেkর dেটা পাতা েযন শুিকেয় েগল। ততkেণ আিম আেরকটা শরীর িনেয় েনলাম, মােন 
গােছর আেরকটা পাতা গজাল। ei চk aনািদ কাল েথেক চেল আসেছ। ei িব bhাNেক bhা েথেক sাবর পযর্n িবরাট েদখিছ 
বেল আমরা িকছু বুঝেত পারিছ না, িকnt পেয়ন্ট সাiেজ eর যিদ eকটা ছিব েনoয়া েযত তাহেল আমরা aবাক হেয় েযতাম। 
গােছর eখােন oখােন আেলা jলেছ, তার মেধয্ eকটা আেলা িনেব েগল, মােন eকটা bhাN েশষ হেয় েগল, eকটা জায়গায় 
আেলা jেল uিঠল, মােন আেরক জায়গায় আেরকিট নতনু bhােNর সূচনা হল। eর েকান eকটা েছাT জায়গায় যিদ ময্গিনফাi 
কের েদখা হয় তখন েদখা যােব eর মেধয্ িবগবাঙ হল, an েকাথাo bয্াকেহাল হল। eটােকo যিদ ময্গিনফাi করা হয় তখন 
েসখােন েদখা যােব েলাক জnাে , মরেছ। ei সবটােক িমিলেয়i আবার যিদ েদখা হয় তখন eটাi সৃি ।  
 
 aধ  মলূাnnসnতািন, আবার বলেছন নীেচর িদক েযখােন েযখােন যাে  েসখােনo মূল েবেরােত থােক। বটবৃk বা 
a tবৃেkর আবার েশকড় ঝুেল নীেচর িদেক নামেত থােক। েশকড় ঝেুল আসা মােন আবার নতনু েদহ আসেছ, নতনু েদেহর আবার 
নতুন ধমর্াধমর্ rপী নানান রকেমর কাজ শুr হয়। যখন নতুন কাজ হেত শুr হল েসখান েথেক আবার নতুন েশকড় ছাড়েত শুr 
কের। েসiজn ei সৃি র েশষ হয় না। pথম যখন সৃি  হেয়েছ তখন gিট কেয়কজন ঋিষ মিুনরা িছেলন। তাঁরা আবার নতুন িচnা 
ভাবনা করেলন, েসখান েথেক আরo সৃি  েবেড় েগল। েসi ভােব হেত হেত eখন আিম হেয়িছ, eখন আিমo িচnা ভাবনা করিছ, 
ei িচnা ভাবনা করেত করেত আিমo আবার eকট েদহ ধারণ করব, আেরকজনo িচnা ভাবনা করেছ, তারo পর পর েদহ হেত 
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থাকেব। eেককটা েদহ হে  মােন, েসখান েথেক আেরকটা েদহ হে , তার মােন eকটা eকটার সােথ জিড়েয় যাে । ei 
জড়ােনার pিkয়ার েযন েকান েশষ েনi। eটা eকটা তেttর কািবয্ক বণর্না। pথেম মn েলােক ধমর্াধমর্ িবষয়gেলা েযন eিগেয় 
eিগেয় চেল, আর েসi িবষয়েক পূরণ করা rপ iে  েযন তার েপছেন েপছেন চলেত থােক। eটােকi eখােন বলা হে  
কমর্াnবnীিন, কেমর্র anবnন। তার মােন, ei েয িবষয় বাসনাgেলা রেয়েছ eর িঠক েপছেন েপছেন কমর্gেলা, মােন পাoয়ার 
iে , সের যাoয়ার iে  egেলা ছুটেত থােক। ei সব কেমর্র েয কমর্ফল আবার তার েপছেন েপছেন চলেত থােক। েসi 
কমর্ফলাnসাের নতুন নতুন েদহ সৃি  হেত থােক। ঐ েদেহর জn আবার নতনু ধমর্াধমর্ শুr হয়।  
 
 ei di নং ে ােকর েকান ভােলা ভা েক িঠক িঠক anধাবন কের েবাঝার েচ া করেত েগেল pথেম সবারi মাথা gিলেয় 
যােব। েগাটা বয্াপারটাi েযন eকটা মহা জাল। পুেরা সৃি , ei সংসার েযন eক িবরাট জােলর মত। জােলর েয েছাট েছাট েখাপ 
আেছ েসখােন েথেক আবার eকটা জাল েবিরেয়েছ, েসi জােলর যত েখাপ আেছ েসখান েথেক আবার aসংখয্ জাল েবিরেয়েছ। ei 
সংসার aরেণয্ যিদ eকবার েকu ঢুেক পেড় তাহেল আর েস ei aরণয্ েথেক েবেরােত পারেব না। eখােন aরণয্ িঠক বলা যােব 
না, কারণ aেনক গাছ িনেয় aরণয্ হয়, eখােন বলেছ সংসারবৃk, সৃি  বলেত eকিট গাছ। িকnt িকভােব হে ? ঈ েরর েথেক 
েশকড় েবিরেয়েছ, িতনেট gণ সtt, রেজা আর তেমা হল eর েশকড়। েশকড় েথেক eেগােতi eেস েগল িবষয়, িবষেয়র েপছেনi 
সব িজিনষgেলা ছুটেত শুr করল। েযমিন ছুটেত শুr করল, তখন তার কমর্ফল rেপ নতুন নতনু েদহ সৃি  হল। সব েদহgেলা েযন 
eকটা eকটা কের বৃেkর নতনু নতুন শাখা ৈতরী হল। আর pেতয্ক মhুেতর্ নতনু নতুন িবষয় েবেরাে । িটিভেত কত নতনু নতুন 
চয্ােনল আসেছ, eেককটা চয্ােনেল কত নতনু নতুন েpাgাম সৃি  হে , যত নতুন নতুন েpাgাম ৈতরী হে  তত আমার েসgেলা 
েদখেত iে  করেছ। েযi আমার মেন iে র জn হল তখন েসখান েথেক নতনু েশকড় েবিরেয় েগল।  
 
 বলেছন েয, কমর্ সব জায়গােতi হয়, েদবেলাক, sগর্েলাক, পাতালেলাক সব জায়গােতi কমর্ হয় িকnt মn েলােক েযন 
েবিশ েদখা যায়। সব েলােকi সংসারবৃেkর িবsার হে , িকnt মn েলােক iিndয়gেলা eমন ভােব থােক আর িবষয়gেলা eমন 
ভােব থােক েয eখােন কাজ করা খুব সহজ, েসiজn anাn েলােকর েথেক মn েলােক কমর্ েবিশ হয়। েযমন মn েতর 
pাণীেদর মেধয্ তােদর eেককটা iিndয় খুব pবল থােক আবার িকছু িকছু iিndয় dবর্ল থােক। িকnt মাnেষর pেতয্কিট iিndয় সমান 
ভােব চেল। তেব মাnেষর বুিd iিndয় সব েথেক pবল। তাi মাnষ েয েলােকi থাkক না েসi েলােকi কেমর্র pাধাn থাকেব। eর 
ফেল ei মn েলােক সংসারবৃk আরo জিটল আকার ধারণ কের। sগর্েলাক হে  েভাগভিূম, eখােন েভােগর pাধাn হoয়ােত 
eখােন কমর্ েবিশ হয় না। েসiজn মn েলাকেক বলা হে  কমর্াnবnীিন মn েলােক। মn েলােক আেছ িবষয়, িবষেয়র েপছেন 
েপছেন চলেছ কমর্, তার েপছেন েপছেন চেলেছ কেমর্র ফল। কারণ িবষয়েক েপেত চায় বেল কমর্ হে । কমর্ যখনi করা হয় তখন 
তার eকটা কমর্ফল হেব, কমর্ফল হেলi নতনু েদহ আসেব, নতুন েদহ যখন হেব তখন আবার েসo িবষেয়র েপছেন েদৗড়ােব, তখন 
আবার নতনু কমর্ হে । ei pিkয়া eiভােবi লk লk েকািট েকািট যুগ ধের aনn কাল েথেক চলেছ েতা চলেছi, eর আর 
থামার েকান লkণi েনi। eর ফেল সংসারবৃk aতয্n জিটল েথেক জিটলতর হেয় যাে । eর পেরর ে ােক বলেছন –  
 
    ন rপমেsহ তেথাপলভয্েত 
     নােnা ন চািদনর্ চ সmpিত া। 
    a tেমনং sিবrঢ়মলূ- 
     মস শেstণ দেৃঢ়ন িছtা।।৩৩।। 

 ন rপমেsহ তেথাপলভয্েত, ei েয সংসারবৃেkর বণর্না করা হল, আর েযভােব বণর্না করা হেয়েছ েসiভােব ei 
সংসারবৃেkর rপেক েদখা যায় না। েকন েদখা যায় না? সংসারটা হে  আসেল মরীিচকা। মrভূিমেত েযভােব মরীিচকােক েদখা হয়, 
িঠক েতমিন ei সংসারেক আমরা েযভােব েদখিছ আসেল েয রকমিট েদখা যাoয়ার কথা েসi রকম েদখা যায় না, eটােক an 
রকম েদখায়। িক রকম েদখিছ? ei িবিlং, ei ঘর, ঘেরর মেধয্ আমরা বেস আিছ, পাখা ঘুরেছ, লাiট jলেছ, eiভােবi 
েদখিছ। িকnt আমরা েয বৃkrপ সংসােরর মেধয্ রেয়িছ, েযখােন pিতিদন নতনু নতুন িকশলয় আসেছ, নতনু নতনু েভাগবৃিt আসেছ, 
নতুন নতনু কমর্ সৃি  হে , কমর্ েথেক কমর্ ফল, আবার েসi কমর্ ফল েথেক আবার কমর্, eiভােব আমরা ei সংসারেক েদখেত 
পাiনা। েক েদখেত পায়? যাঁরা jানী পুrষ তাঁরাi েদখেত পায়। যেশাধারার যখন সnান হল তখন বািড়েত সবারi খুব আনn হল 
িকnt েগৗতম বুd বলেলন – আমার আবার eকটা নতুন বnন সৃি  হল। িকnt বািক সবাi আনn করেছ, িজিনষটা েযমন বািকরা 
েসi রকম েদখেত পাে  না। িঠক েতমিন, আমরা েযভােব ei জগতটােক েদখিছ, আসেল জগৎ িঠক েসi রকম নয়।  
 
 জগৎটা িক রকম? eখােন গীতা শােst সংসার বৃkেক েযভােব বণর্না করা হেয়েছ, aথচ েসটােক ঐভােব েদখা যাে  না, 
কারণ eটা মরীিচকা। মরীিচকা হoয়ার জn eর কখনo aবসানo হয় না। ei েবােডর্ আিম eকটা িজেরা িলখলাম, eটােক eখােন 
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সবাi েদখেত পাে । eখন ei িজেরাটা মুেছ েদoয়া হল। eখন eখােন েকu িজেরা েদখেত পাে  না। িকnt আমরা কlনা 
করেত পারিছ েয eখােন eকটা িজেরা িছল। eকটা িজিনষ যিদ বstত থােক, েসটা যিদ চেল যায় তখন েসটা সবার জni চেল 
েগল। িকnt আমােদর মেনর মেধয্ যিদ সবার সমি  কlনা থােক, তার মেধয্ eকজেনর কlনা যিদ েভে  যায় তখন বািকেদর 
েkেt কlনাটা েতা ভাঙেছ না। আমােদর সবারi জলতৃ া েপেয়েছ, আিম eক gাশ জল পান করেতi আমার জলতৃ া চেল েগল, 
িকnt বািকেদর জলতৃ া েথেক যােব। ei মরীিচকাi হল মলূ সমsা। আমরা সবাi ভলু েদখিছ, eiটাi জাd, eiজn eেক 
বলেছন মায়া। eখন sামী িবেবকানেnর মায়াটা বn হেয় েগল, তখন িতিন আেগ েয জগতেক েদেখিছেলন eখন িতিন েসi 
জগতেক আর জগৎ েদখেছন না, জগৎেক বৃk েদখেছন। িকnt আমােদর েচােখ িক ei জগৎেক বৃk েদখিছ, আমােদর েসi মটা 
িক চেল েগেছ? েকান িদনi যােব না। েবােডর্ যিদ িজেরা েলখাটা বstত থাকত তাহেল িকnt িজেরাটা মেুছ েদoয়ার পর েসটা সবার 
জni চেল েযেত। সংসার যিদ বstত থাকত তাহেল সংসার চেল েগেল সবার জni চেল েযত। eটা হে  েবদােnর eকিট aতয্n 
িবরাট গভীর যুিk। ei সংসােরর মায়া যার জn চেল েগল তখন েসটা তার জni চেল েগল, িকnt বািকেদর জn েথেক যােব। 
বািকেদর জn েথেক যাে  বেলi ei সংসার আরামেস চলেতi থাকেব, েকান িদনi eর নাশ হেব না। aেনক েবিশ েলােকর যিদ 
মায়া চেল যায়, মুিk হেয় যায়, jান হেয় যায় তখন ভগবান আরo িকছু নতনু শরীর ৈতরী কের েনেবন। আবার তােদর সমি  মায়া 
চলেত থাকেব, েসটা আর েকান িদন থামেব না।  
 
 সংসার েকাথা েথেক শুr হল আর কত দূর েগল, eটােক িঠক িঠক িবচার যিদ করেত বসা হয় তখন তার েকান িহেসবi 
করা যােব না। eর েকাথায় আিদ েকাথায় an eেক িবচার কের েকান িদনi জানা যােব না। মরীিচকােক যিদ িবচার কের জানেত 
চাi তখন ei মরীিচকা েকাথা েথেক শুr হল আর কতদূর যােব বলা যায় না। eiজn িক হে , চ সmpিত া, যার আিদ েনi an 
েনi তার আবার মাঝখান িক, uপর িক আর নীচi বা িক। egেলা খুবi সূk যুিk। egেলােকi িবচার কের েদখেত হয়। eকটা 
সাn িজিনষেক বলা েযেত পাের eর আিদ eখান েথেক আর anটা েসখােন, িকnt ei সংসারবৃkেক িহেসব কের বলা যােব না েয, 
eর আিদ eখােন an েসখােন। েসiজn আমােদর পুরােন বয্াখয্া কের বলা হে  েয সৃি  ei সময় েথেক শুr হেয়িছল। eটা 
েকবলমাt eকটা ধারণা করা জn বলা হে । ei সংসারবৃk িচরিদনi ei রকম চলেছ আর ei রকমi িচরিদন চলেত থাকেব, 
মায়ােতi eটা চলেছ। তার আিদ েনi, eেক কখন an করা যােব না। েকন an করা যােব না? কারণ েযটা আমার েkেt েশষ হেয় 
েযেত পাের িকnt বািকেদর েkেt েসটা েথেক যােব। িকnt eটা আবার বstত েনi। েসiজn eেক বলা হে  ন চ সmpিত া, যার 
আিদ েনi an েনi তার আবার মধয্ িক।  
 
 eখন eখােন বলা হে  যার আিদ েনi an েনi মধয্ েনi, িকnt bho েতা তাi, bেhর আিদ েনi, an েনi মধয্ েনi। 
eকাদশ aধয্ােয় ঈ েরর বণর্না করেত িগেয় িঠক eiটাi বলা হেয়িছল – নাnং ন মধয্ং ন পুনsবািদং, আপনার আিদ েনi, an 
েনi, মধয্ েনi। আবার eখােন মায়ােকo িঠক তাi বলা হে , িকnt বলেছন ন চ সmpিত া। ঈ র আর মায়ােত eiটাi তফাৎ। 
ঈ েরর আিদ, an o মধয্ েনi মায়ারo আিদ, an o মধয্ েনi, িকnt ঈ র হে ন pিতি ত আর মায়া হে  ন চ সmpিতি তা, 
বাsিবক aেথর্ তার েকান সtা েনi। কারণ eটা মরীিচকা। েসiজn ei সংসারবৃkেক কlনা করা হয় মrভূিম আর তার মরীিচকা 
rেপ। মrভূিমটা িঠক িঠক সতয্, তারo আিদ েনi an েনi আর তার েয মরীিচকা তারo আিদ েনi an েনi িকnt মরীিচকার 
pিত া েনi। তার pমাণ, মরীিচকােত েয জল েদখা যাে  েসi জেল মrভূিমর eকিট বািলকণাo িভজেব না, ঐ জলপান কের 
আমার eক েফাঁটা তৃ াo িমটেব না। ei যুিkর মেধয্ সূk ভাব রেয়েছ। ei সূk ভাবটা েকাথা েথেক আনা হে ? eকজন যাঁর 
মায়া েকেট েগেছ, তাঁর কথােক আ য় কের ei যুিkটােক দাঁড় করান হে । যিুkটা েকাথায় দাঁড় করান হে ? যখন ei মায়া 
েকেট েগল, সব বুেঝ েগল তখন েদখেত পায় েয eর মেধয্ eকটা িকছু েগালমাল আেছ। েসiখান েথেক িচnা কের েদখেছন েয eর 
আিদ েনi an েনi, ঈ েরর েয pিত া আেছ ei মায়ার েসi রকম েকান pিত া েনi। 
 
 eমন eকটা মাছ যার না আেছ মড়ুা, না আেছ লয্াজা, না আেছ েপিট। ei বৃko িঠক তাi। aথচ eর েশকড় gেলা 
aতয্n দঢ়ৃ – sিবrঢ়মলূm । দঢ়ৃ েকন, ei েশকড় বাiের িকছু েনi, মাnেষর মেনর মেধয্ eেকবাের েগঁেথ রেয়েছ। ei েশকড় 
gেলা েকাn  েশকড়? মূলটা নয়, a t বৃেkর েয ঝিুর েনেম eেসেছ। েবাটািনকয্াল গােডর্েন েয বট গাছটা আেছ eর eত ঝিুর 
েবিরেয় আেছ েয eর আসল েশকড়টাi eখন হািরেয় েগেছ। সৃি র েয আসল rপ ভগবানi হািরেয় েগেছন, বািক সব িকছু েথেক 
েগেছ। ভাবেতo aবাক লােগ, িতন সােড় িতন হাজার বছর আেগ আমােদর পবূর্জ ঋিষরা eiসব মূলয্বান তtt uপলিb কের 
আমােদর জn িলিপবd কের েগেছন।  
 
 a tেমনং sিবrঢ়মলূm  আমার আপনার কােছ ei a tবৃk sদৃঢ় হেয় েগঁেথ আেছ, আমার েভতের eর নড়াচড়ার েকান 
লkণi েনi। িকnt ভাi ei সংসারবৃেkর েয েশকড় আমার েভতের sদৃঢ় ভােব েগেঁথ রেয়েছ, েসi েশকড়েক uৎপািটত কের ei 
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সংসারবৃk েথেক েবেরােত হেব। িকভােব েবেরান যােব? তখন বলেছন – aস শেstণ দৃেঢ়ন িছtা। eর েশকড়েক েকেট uিড়েয় 
িদেত হেব। েকেট uিড়েয় িদেত হেব, aথচ আ যর্ েয গাছটারi েকান aিst েনi। চরেম eiটাi েদেখ েয, গাছটা েকান কােলi 
িছল না। িকnt ei গাছেক তীk ধারাল ast বা kড়ুল িদেয় কাটেত হেব। ei kড়ুলটা িক? বলেছন aস  শst, aনাসিk, aনাসিk 
rপী েয ast েসটা িদেয়i ei বৃkেক েকেট েফলেত হেব। িকেসর েথেক aনাসিk? বলেছন পুৈtেষণা, িবৈtেষণা o েলাৈকেষণা 
েথেক aনাসিk – সnােনর i া, সmেদর i া আর u েলােকর i া। যখন আিম িঠক কের িনলাম জগেতর েকান িকছুi আর 
আিম চাi না, তখন ei astটা দঢ়ৃ হেয় েগল। aস শst আর দৃঢ় ei dেটা eক সে  চলেব। aস  মােন aনাসিkেক আমরা 
pায়i মেন কির েয, আমার ঘরবািড়, পিরজন আর েকান িকছুi ভােলা না লাগােক, শুধু eটােকi aনাসিk বলেছন না। ei ভােলা 
না লাগার মেধয্ দৃেঢ়ন েনi, দৃেঢ়ন িকভােব বলেছন? পরমাtার সmুেখ িগেয় িনেজেক বারবার দৃঢ় কের দাঁড় করান আর িবেবক, 
ৈবরাগয্ o aভয্াস rপী পাথেরর uপর ঘেষ ঘেষ ei aনাসিkর astটােক sতীk ধারাল কের িনেত হেব, তেবi ei সংসারবkৃেক 
েছদন করা যােব।  
 
 েযমন েকান নbুi বছেরর বুেড়াবুিড় দmিতেক বলা হয় আপনার িক সnান চাi? নbুi বছেরর বুেড়াবুিড় িক কখন বলেব 
আমার সnান চাi? তাহেল েতা বলেত হেব eেদর পুৈtেষণা েকেট েগেছ। মরার মুেখ যিদ বলা হয় আপনােক কেয়ক লাখ টাকা 
েদব? েস েলাক eখন টাকা িনেয় িক করেব, তাহেল িক তার িবৈtেষণা চেল েগেছ? নাম-যশ তার eখন িকছুi দরকার েনi। 
তাহেল েতা েস পুেরা aনাসk হেয় েগল। িকnt আদেপ তার িকছুi হয়িন, আসেল তার iিndয় eখন আর তােক মদত িদে  না। 
েকান ভােব ei নbুi বছেরর বুেড়াবুিড়েক যিদ eকটা ভােলা শরীর আর েযৗবন িদেয় েদoয়া হয়, তাহেল eরাi আবার ঐ শরীর 
িনেয় েভােগর oপর ঝাঁিপেয় পড়েব। েকাথায় ধরা পড়েব? বারবার পরমাtার সmেুখ িগেয় িনেজর মনেক দাঁড় করােনােত। ঠাkেরর 
ছিবর সামেন pণাম করা নয়, eেকবাের পরমাtার সামেন িগেয় িনেজেক দাঁড় করােত হেব। ঈ র িচnন ৈতলধারাবৎ চলেছ, আর 
িবেবক ৈবরােগয্র aভয্াস সবর্দা কের চেলেছ। েয বুেড়া হেয় েগেছ তার পরমাtার ধারণাi েনi, আর িবেবক ৈবরাগয্o েনi, 
aভয্ােসর েতা েকান p i েনi। কণর্শুিdর জn বয়স কােল দীkা িনেয় িকছুi হয় না। কম বয়েস, েযৗবন aবsায় যিদ বেল আিম 
িনেজর iে েতi ei সব eষণােক তয্াগ করলাম। শুধু সnয্াসী হেলo হেব না, সnয্াসী মােন েস িবেয়থা কেরিন, েকাথাo uপাজর্ন 
করার আর sেযাগ েনi, সnয্াসী sগর্ নরেক িব াসi কের না তাi েলাৈকেষণার p i হয় না। তাi বেল িক েস সংসারবৃkেক 
কাটেত পারেব? না, পারেব না। তখনi পারেব, যখন মনটােক সব সময় ঠাkেরর কােছ েফেল রাখেত পারেব, আর তার সােথ 
িবেবক ৈবরাগয্। ঠাkরi সব, িতিনi িনতয্ আর বািক সব aিনতয্ ei িবেবকেক জাgত কের ৈবরােগয্র aভয্াস করেত হেব। ঠাkর 
েযমন বলেছন, ঈ রi িনতয্ বািক সব aিনতয্। ei িনতয্ািনেতয্র িবচােরর dারা িবেবকেক সব সময় জাgত কের রাখেত হেব। তার 
মােন aিনতয্ বst েথেক িনেজেক সিরেয় আনা আর িনতয্ িযিন তাঁর কােছ িগেয় বারবার দাঁড়ান। িবেবক ৈবরােগয্র ei েয aভয্াস 
করা হে  আর সােথ সােথ eiটার uপের দািঁড়েয় আমার পুৈtেষণা, িবৈtেষণা o েলাৈকেষণার তয্াগ করাটাi ঘষামাজা। পরমাtার 
সmুেখ বারবার দাঁিড়েয় ei িজিনষ gেলা aেভয্স কের কের সব িকছু যখন িচরতের তয্াগ হেয় েগল, তখন পুেরা ei সংসারবৃk 
uৎপািটত হেয় যােব। সংসারবkৃ uপেড় যাoয়ার মােনটা হে  েভতর েথেক যত রকেমর চািহদা আেছ সব চেল েগল। যার েভতর 
েথেক সব চািহদার বীজgেলা চেল েগল eখন েস হেয় েগল িজেতndীয়। তার মােন eখন যিদ তােক ভগবান ীকৃে র বা aজুর্েনর 
মত eকটা snর শরীর িদেয় েদoয়া যায়, তাহেলo তার মেন পুৈtষণা, িবৈtেষণা o েলাৈকেষণা আসেব না। eতkেণ গাছটা 
uপেড় পড়ল। িকnt তাi বেল তার eখনo িকছুi হয়িন। eর পের মনটােক সহেজ ভগবােনর uপের লাগােত পারেব। eiবার আরm 
হেব তার আসল সাধনা। আধয্ািtক সাধনা eiভােবi শুr হয়। মাnষ যখন িজেতndীয় হয় তারপেরi িঠক িঠক আধয্ািtক সাধনা 
শুr হয়। িতন নং ে াকটা হে  সাধনার শুrর কথা, eখােনi েশষ নয়, eiখান েথেকi শুr হয়। eখন েয তিুম সব গাছটা uপেড় 
েফেল িদেল, তােত িক হেব? েফকিড়gেলা আবার eেস তােক েবঁেধ েনয়। ঠাkর বলেছন – েয িজেতndীয় েস িক না করেত পাের, 
তাঁর কৃপায় ঈ র দশর্ন পযর্n হেয় েযেত পাের। িজেতndীয় হoয়াটা িকছুi নয়, তেব িজেতndীয় না হoয়া পযর্n আধয্ািtক সাধনা 
শুr করাi যােব না। িতন নং ে াকটা বলা হয় িজেতndীয়েক িনেয়, েয aবsায় েস পেুরা সংসারবৃkেক uপেড় েফেল িদেয়েছ। 
uপের েফেল েদoয়ার পর বলেছন – 
 
    ততঃ পদং তৎ পিরমািগর্তবয্ং 
     যিsn গতা ন িনবতর্িn ভয়ূঃ। 
    তেমব চাদয্ং পrুষং pপেদয্ 
     যতঃ pবৃিtঃ pসতৃা পরুাণী।।৪।। 

 eiবার িজেতndীয়েক বলেত হেব আিম েসi ৈব বপদ, ভগবান িব পুেদ েয ভিk, েসi ভিkেক আিম খঁুজেত চাi, েসi 
ভিk আিম েপেত চাi। েকন? ঐ aবsা েপেয় েগেল আমােক আর জn-মৃতযু্ চেk ঘরুপাক েখেত হেব না, সংসারবৃেkর ei 
kেহিলকার pবােহর মেধয্ আমােক হািরেয় েযেত হেব না। িজেতndীয়েতা ei সংসারবৃkেক তার মন েথেক eবারকার মত েতা 
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uপেড় িদেয়েছ, িকnt ভিব েত আবার বৃেkর জn হoয়ার েসi সmবনা েথেক েগেছ। আমরা েয বুেড়াবুিড়র uপমা িদলাম, eেদর 
ei জেnর মত সব িকছু েশষ হেয় েগেছ, িকnt বীজgেলা আগামী জেnর জn pstত হেয় আেছ। eর েথেক বাঁচার জn েয 
বীজgেলা রেয় েগেছ েসটা jািলেয় পিুড়েয় েশষ কের িদেত হেব। বীজgেলা িকভােব দg হেব? ততঃ পদং তৎ পিরমািগর্তবয্ং, ঐ 
পরং bhপদ aেnষণ করেত হেব। যিsn  গতা ন িনবতর্িn ভূয়ঃ েযখােন েপৗেঁছ েগেল আর pতয্াগমন করেত হেব না। তেমব চাদয্ং 
পুrষঃ pপেদয্ েসi আিদ পুrষ bhেক আ য় করার জn তাঁেক খঁুজেছ। িকভােব খুঁজেছ? আিম েসi আিদ পুrেষর শরণ িনলাম, 
pবৃিtঃ, মােন ei সংসার-pবাহ েয আিদ পুrষ েথেক িনঃসতৃ হেয়েছ, েসi আিদ পুrেষর আ েয়র জn আিম তাঁর শরণ িনলাম। 
েসi আিদ পুrষ িক রকম? িযিন ei সংসারেক জাd েখলার মত সামেন দাঁড় কিরেয় িদেয়েছন। যতঃ pবৃিtঃ pসতৃা পুরাণী, েযখান 
েথেক ei পেুরা সৃি  েবিরেয় eেসেছ। ঠাkর বলেছন – বাবুর সে  েযা েসা কের যিদ েকান রকেম সাkাত করা যায়, দােরায়ােনর 
গলাধাkা েখেয়i েহাক আর েয কেরi েহাক, তখন বাবুi বেল েদেবন কত বাগান, কত েকাmািনর কাগজ আেছ। ei সংসারবৃেkর 
মেূল িযিন িবদয্মান, তাঁর কােছ েকান রকেম eকবার েপৗঁেছ েগেল আর ei সংসাের ঘেুর ঘেুর আসেত হেব না।  
 
 িকভােব তাঁেক পাoয়া যােব, ei েযমন িজেতndীেয়র েkেt বলা হল, িযিন িজেতndীয় িতিন সংসারবৃkেক uপেড় 
িদেয়েছন, ei সংসার েথেক িনেজেক আলাদা কের নাo তারপর েসi পরমপদ, আিদ পুrষ যার েথেক ei সংসার rপী বৃk 
েবিরেয় eেসেছ তাঁর aেnষণ করেত থাক, তাঁর আ েয় চেল যাo, তেবi তিুম েসখােন েপৗঁেছ িগেয় তাঁর সাkাৎ করেত পারেব। 
তারপর বলেছন – 
 
    িনমর্ানেমাহা িজতস েদাষা 
     aধয্াtিনতয্া িবিনবtৃকামাঃ। 
    dৈndিবর্মkুাঃ sখdঃখসংৈj- 
     গর্ nয্মঢ়ূাঃ পদমবয্য়ং তৎ।।৫।। 

 pকৃত আধয্ািtক পুrষ িযিন তাঁর িবেশষ কেয়কিট gেণর কথা eখােন uেlখ করা হে , egেলা আমরা eর আেগo 
আেলাচনা কেরিছ। সংেkেপ হে  িনমর্ানেমাহা, িনমর্ান, িনঃ+মাn , মান-যেশর েকান বাসনা েনi, েক আমােক সmান িদল আর 
সmান িদল না, মানযেশর েমাহ েথেক িযিন মুk হেয় েগেছন। েমাহ হে  েয িজিনষটা কােছ েনi েসi িজিনষটােক পাoয়ার i া। 
িজতস েদাষা, আসিkrপী েদাষ েথেক িযিন মুk। শুধু েমাহ বলেত েবাঝায় েয িজিনষটা েনi েসi িজিনষটার pিত েমাহ, 
আসিkrপী েদাষ হে  েযটা আেছ েসটােক ধের রাখার i া। আমােদর সবারi মেন ei ভয় সব সময় থােক, আমার সnান আেছ, 
সnান হয়েতা আমােক েছেড় চেল েযেত পাের, আমার stী হয়েতা আমােক েছেড় চেল েযেত পাের, মােন েয িজিনষটা আমার কােছ 
আেছ েসটা হািরেয় যাবার ভয়, eটাi হল স েদাষ। েয িজিনষটা েনi েসটােক পাoয়ার i া eটাi েমাহ। ei েদাষেক িযিন জয় 
কেরেছন িতিনi সাধুপুrষ, িতিনi িজতস েদাষা। ei িজিনষgেলােক িনেয় tেয়াদশ aধয্ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ, েযখােন নয় 
নং ে ােক বলা হেয়িছল – aসিkরনিভষব্ ঃ পুtাদারগৃহািদষু। আর বলেছন, aধয্াtিনতয্া, সব সময় aধয্াt িচnেন মনটা 
িনেয়ািজত, aধয্াt িচnেনর বাiের আর েকান ধরেণর িচnা থােক না। িবিনবৃtকামাঃ, যত রকেমর কামনা-বাসনা িছল সব খেস পেড় 
েগেছ, আমােক eটা করেত হেব েসটা করেত হেব ei ধরেণর সব i া খেস েগেছ। dৈndিবর্মুkাঃ সমs রকেমর dnd েথেক িতিন 
েবিরেয় আসেত েপেরেছন, শীত-ঊ , িpয়-aিpয়, পাপ-পূণয্ egেলাi dnd। egেলা েথেক তার মন uেঠ eেসেছ, egেলার িদেক 
তাঁর আর মন যায় না। sখdঃখস ৈjঃ, sখ o dঃখ rপ dেndর পাের চেল েগেছন, মােন সব িকছুেক িতিন েছেড় িদেয়েছন।  
 
 সাধু আর সাধারণ ভেkর eiটাi তফাৎ। সাধরু যিদ েকান sখ আেস, েস ভােলা কেরi জােনন েয আমার কপােল িছল 
তাi ei sখ eেসেছ। যারা সাধু নন, সাধারণ েলাক জােন েয ei sখটা িচরsায়ী, eটােক িকভােব ধের রাখা েযেত পাের তার 
জn আpাণ েচ া কের যায়। যখন ক  হয় তখন সাধু জােন েয eটা আমার কােছ েকান ভােব kিণেকর জn eেস েগেছ, eকটা 
সমেয়র পর eটাo চেল যােব। সাধারণ েলাক ভােব ei dঃখটা েকান িদন আর যােব না, eটা িচরsায়ী, বতর্মানটাi সাধারণ 
েলােকর কােছ sায়ী। তখন eরা ভােব আমার মত dঃখ েকu পায়িন, আিম হলাম aভাগা, আমার মত েপাড়া কপাল ei জগেত 
আর eকিটo েনi। িকnt যাঁরা আধয্ািtক পেথ আেছন তার বেলন sখ-dঃখ সব জগেতর oপের, egেলা আসেব আবার যােব তাi 
ei িদেক তাঁরা েকান নজরi েদন না। তাঁর কােছ eকটাi লkয্, িক লkয্? আমােক eেগােত হেব। ততঃ পদং তৎ পিরগাবর্তবয্ং। 
েকাথায় eেগােত হেব? যিsn  গতা ন িনবতর্িn ভূয়ঃ, েযখােন েগেল আমােক আর েফরত আসেত হেব না, েসi লেkয্র িদেক 
আমােক eেগােত হেব। েসiজn আমােক sখ-dঃেখর িদেক মন িদেল চলেব না, িpয়-aিpেয়র িদেক তািকেয় থাকেল চলেব না, েক 
আমােক মান িদল েক আমােক মান িদল না egেলা েথেক েবেরােত হেব। eখােন জীবন আমােক আমntণ কের বেল, বাবা তিুম মন 
েথেক িক চাo খুেল বল। যখন আিম বিল আিম েতা eখােন েবশ আিছ, তখন ভগবান বেলন – িঠক আেছ তুিম eেতi মt হেয় 
থাক। যখন আিম বিল আমার আর চুিষ কািঠ লাগেব না, চিুষ কািঠ মােন সংসার rপী ei েখলনা আমার আর লাগেব না। তখন 
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আমােক সংসােরর ei sখ-dঃখ, িpয়-aিpয়, মান-aপমান egেলােক ছাড়েত হেব, egেলা না ছাড়েল eেগােত পারব না। যারা 
মঢ়ূ, তারাi eকমাt dঃখ পায়। মূঢ় হে , যারা েমােহ পেড় আেছ, যার মন eেকবাের েমাহgs। িকnt যারা aমূঢ়াঃ, যােদর েমাহ 
নাশ হেয় েগেছ তারাi eকমাt েসi পদমবয্য়ং তৎ, েয aবsার বণর্না করা হল েসi পরম পদ লাভ কেরন। eখােন েয পদমবয্য়ং 
তৎ বলা হে , eিট ঈ েরর েয aবsা েসটােক aবয্য় বলা হে , an িদেক সংসারবৃkেকo aবয্য় বলা হে । তার কারণ ঈ র 
aনn তাi তাঁর মায়াo aনn। মায়া সীিমত না aনn, মায়া েকাথা েথেক eেলা ei ধরেণর pে র েশষ েনi, আর eর যুিkতেকর্রo 
েশষ েনi। মূল হে  আিম আিছ আর আমার সমsা আেছ, আমােক ei সমsা েথেক েবেরােত হেব। aবয্য় পেদর িদেক, ঈ েরর 
িদেক আমােক eেগােত হেব। ঈ েরর িদেক যিদ eেগােত চাo তাহেল eiটাi eকমাt পথ। ঈ েরর িক বয্াখয্া, মায়ার িক srপ 
ei সব জানার েপছেন, যুিkতেকর্র িবচােরর মেধয্ িগেয় মনেক সংশয় সাগের িনমj কের েকান কাজ েনi। তেব hাঁ, ঈ েরর 
বয্াখয্া eকটু জানার দরকার আেছ, eকটু েজেন িনেয় েতামােক যা যা করেত বলা হেব করেত থাক, eর েবিশ িকছু জানার আর 
েতামার দরকার েনi। েসiখােন েয যাব, েসi পদমবয্য়ং, ঈ েরর েয তtt, ঈ েরর েয srপ, েসi রামকৃ েলাকটা িক রকম? েসi 
রামকৃ েলাক িক রকম বলেত িগেয় পেরর ে ােক ভগবান বলেছন – 
 

ন তdাসয়েত সেূযর্া ন শশাে া ন পাবকঃ। যদ্ গtা ন িনবতর্েn তdাম পরমং মম।।৬।। 

 ঐ েয পদমবয্য়ং eর কথা বলা হে , েসi রামকৃ েলাক eত েতেজাময় েয েসখােন সূযর্ চndo িনজেক pকাশ করেত 
পােরনা। যখন িদেনর েবলা সূযর্ পৃিথবীর আকােশ pদীp থােক তখন েসখােন যতi হাজার oয়ােটর আেলা jািলেয় েদoয়া েহাক না 
েকন, ঐ আেলা সূেযর্র েতেজাময় আেলােক ঢাকেত পারেব না। ভগবােনর েয েলাক েসটা eেতা েতেজাময় েয, পৃিথবীর আকােশর 
সূযর্ েকন, ei রকম েকািট েকািট সূযর্o েসi েতেজাময় আেলােত eমন ভােব ঢাকা পেড় থাকেব েয েবাঝাi যােব না েয eখােন 
েকািট েকািট সূযর্ িকরণ িদে । যত গtা ন িনবতর্েn তdাম পরমং মম, dেটা gেণর কথা eখােন বলেছন। pথম হে  ভগবােনর 
েলাক eমন েতেজাময় েয, েয েকান জাগিতক আেলা েসখােন aথর্হীন হেয় যায়। আমােদর পৃিথবীেত সূেযর্র আেলা সব েথেক 
েজারােলা, ei আেলার সামেন আর েকান আেলা দাঁড়ােত পাের না, িকnt ei সূযর্েকo ঈ েরর েজয্ািতর মেধয্ ফয্াকােস েদখায়। 
ei েলােকর আেরকিট gণ েয, যিদ ei েলােক আিম চেল েযেত পাির তাহেল আর আমােক েসখান েথেক েফরত আসেত হেব না।  
 
 আচাযর্ শ র তাঁর ভাে  eখােন বলেছন, েযটােক আমরা িনuটেনর থাডর্ ল aফ gয্ািভেটশান বা ফাsর্ ল aফ 
gয্ািভেটশান বলেত পাির। বলেছন pেতয্কিট সংেযাগ িবেয়ােগ পিরণত হয়। েয িজিনষটাi যায় েসটাi আবার েফরত আেস। eকটা 
িজিনষেক যখন uপের ছঁুেড় েদoয়া হয়, িকছুkণ পের েসটা আবার নীেচ েনেম আেস। তাহেল গীতা িক কের ei কথা বলেছ েয, 
oখােন েপৗঁেছ েগেল আর েফরত আসেত হয় না। আবার বলা হয় pেতয্কিট িমলনi পের িবেয়াগাnক পিরণিতেত চেল যায়। তাহেল 
িক কের বলা হে  েয েসi পরম aবয্য় পেদর সংেযাগ হেয় েগেল আর কখনi েসখান েথেক িবেয়াগ হয় না?  
 
 গীতার প দশ aধয্ােয়র ei সpম ে াকিট, যত রকেমর আধয্ািtক দশর্ন বা তtt হেত পাের, সব দশর্ন o তেttর সার, 
সব তেttর আtা। বলেছন – 
 

মৈমবাংেশা জীবেলােক জীবভতূঃ সনাতনঃ। মনঃষ ানীিndয়ািণ pকিৃতsািন কষর্িত।।৭।। 

 ei েয জড় o ৈচতn িনেয় েয জগৎ, pকৃিত, eটা মৈমবাংেশা, eটা আমারi eকটা srপ। আচাযর্ শ র খুব মজার 
িছেলন, িতিন ৈdত, িবিশ াৈdত আর aৈdত সবাiেক eক সে  িনেয় চেলন। ei ে ােকর ভাে  বলেছন – তিুম ei aংশ বলেত, 
ভাব, aবয়ব, eকেদশ েয aেথর্i নাo না েকন তােত িকছু যায় আেস না। বkবয্ হে , ৈচতn সtা েযটা েসটা ভগবানরi aংশ। 
ভগবান তাi বলেছন মৈমবাংেশা, eটা আমারi aংশ। জীব েক? জীব মাt আমারi aংশ। eেক eখন েকu aংশ বলুক, ভাগ 
বলুক, aবয়ব বলুক, েযমন বেল aবয়ব aবয়বী সmকর্, মােন গাছ আর পাতার েয সmকর্, রামাnেজর েয মত, েযভােবi বলুক না 
েকন তােত eর িকছুi যায় আেস না। আসেল আচাযর্ শ েরর েয দশর্ন eটাi হে  গীতার িঠক িঠক দশর্ন, eটা sামীজীo বলেছন।  
 
 যতkণ আিম বলিছ bhi বst বািক সব aবst, bhi হে ন েসi ৈচতn srপ, ei পযর্n না হয় সব িঠক আেছ, 
আচাযর্o eটােক েমেন িনে ন। িকnt েকu যখন p  কের, তাহেল ei জড় েকাথা েথেক eেলা? তখন uিন বলেবন eটা মায়া। 
ভােলা কের িচnা ভাবনা করেল েবাঝা যায় সিতয্i eটা মায়া ছাড়া িকছু হেতi পাের না, িচnা ভাবনা কের ei মায়ােক িকছুi 
েবাঝার uপায় েনi। eখন bেhর uপর eকটা আবরণ পেড় েগল, েযটােক মায়া বলা হে , েসটােতা তাঁরi শিk, bh আর 
শিkেত েকান েভদ েনi। িকnt মায়ার আবরণ eেস েগেলi bhেক an রকম েদখাে । আচাযর্ বলেছন – ei েয মায়ার ছায়া, 
ei ছায়ার eমনi েখলা েয েসখােন েসi ছায়ার মেধয্ মন ৈতরী হেয় যায়। ei মেনর মেধয্ েসi bhi pিতিবিmত হে ন। আমরা 
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জািন ei পৃিথবীর জn সযূর্ েথেক, পৃিথবীেত যা িকছু আেছ সবi সূেযর্র জni। ei পৃিথবীর মািট িদেয় যিদ eকটা ঘট ৈতয়ার 
করা হয়, তাহেল ei ঘটটাo েসi সূযর্ েথেকi eেসেছ বলা যায়, ঘেটর মেধয্ যিদ জল রাখা হয় েসi জলo সূেযর্রi। eখন েসi 
জলপূণর্ ঘটিট যিদ সূেযর্র আেলার মেধয্ েরেখ েদoয়া হয়, তখন েসi জেল িক pিতিবিmত হেব? েসi সূযর্i pিতিবিmত হে । 
েকাথায় pিতিবিmত হে ? জেলর uপর। জলটা কার? সূেযর্র। ঘটটা কার? সূেযর্র। েক pিতিবিmত হে ন? িতিন িনেজi pিতিবিmত 
হে ন। eবার জলটা শুিকেয় বা  হেয় uেব েগল বা ঘটটা েগল েভে । eখন েসi pিতিবিmত সূযর্টা েকাথায় েগল? েকাথাo 
যায়িন, েযখােন িছল েসখােনi আেছ। সূযর্ কখন নীেচ আেসiিন, aথচ আিম ভাবিছলাম সূযর্ ei ঘেটর মেধয্i আেছ। আিম সূেযর্র 
িদেক তাকােত aভয্s নi, গr, েভড়া, ছাগেলর মত মািটর িদেক তািকেয়i চিল। eখন eখােন হাজারটা ঘট আেছ, eবার আিম 
eকটা eকটা কের ঘটgেলােক ভা েত থাকলাম eখন egেলার মেধয্ েয সূযর্ pিতিবিmত হি ল েসgেলা েকাথায় েগল? েকাথাo 
যায়িন, েযখােন িছল েসখােনi আেছ। েযটা ভা েলা েসটা কার? েসটাo তারi। ei েয মন, েযখােন ৈচতn pিতভািসত হেয় আিম 
েবাধ হে , যারা jানী তােদর েয ঈ েরর jান হয়, েসi jানটা েকাথায় হয়? তার মেন jান হয়। ei মনটা কার? েসটাo 
ভগবােনরi। েসi মনটা েকাথায়? েদেহ। েদহটা েকাথা েথেক eেসেছ? েসiখান েথেকi eেসেছ। তাঁর বাiের িকছু েনi। িকnt মেনর 
মেধয্ েযটা হে  েসটা pিতিবিmত। িঠক েতমিন, eকটা কাঁেচর gােশ েয আকাশ আেছ েসটা আবd আকাশ। eবার ei কাঁেচর 
gাশটােক েভে  েদoয়া হয়, eখন কাঁেচর েভতেরর আকাশটা েকাথায় েগল? েকাথাo যায়িন। েয আকােশ িছল েসi আকােশi 
আেছ। েসiজn বলা হে  – eর েকান আসা যাoয়া হয় না। যতkণ আমােদর বালবুিd বা মূঢ়বুিd থােক ততkণ আমরা মেন কির 
aমকু েলাকিট মারা েগল। িকnt তাঁর কােছ িকছুi হে  না, িতিন েদখেছন িতিন েকাথাo আেসনo না যানo না।  
 
 ei যখন আসা যাoয়া হয় তখন বলেছন – মৈমবাংেশা জীবেলােক জীবভূতঃ সনাতনঃ, আমার েয aংশ বলেছ েসটাo 
েসখান েথেকi আেস। আর িকভােব আেস? ঐ েয pিতিবিmত সূযর্ েস কের িক, মনঃষ ানীিndয়াণী pকৃিতsািন কষর্িত, pকৃিতর মেধয্ 
েয প  iিndয়gেলা আর তার সােথ েয মন আেছ, ei ছয়িটেক আেs কের িনেজর িদেক েটেন িনেয় আেস। েযমন, আয়নােত 
pিতিবিmত সূেযর্র আেলােক েদেখ ছিট বা া eেস েসখােন দাঁিড়েয় পড়ল, eবার ছিট বা া িমেল ঐ pিতিবিmত সূেযর্র আেলােক 
িনেয় েখলা শুr করল। ei েয pিতিবিmত সূযর্ আর বা াgেলা িকnt আলাদা নয়, আর pিতিবিmত সূযর্ o আর আসল সূযর্o আলাদা 
নয় সবটাi eক। িকnt মাঝখান েথেক eমনi মায়া েয, তার েদৗলেত pিতিবিmত সূযর্ আর আসল সূযর্েক আলাদা মেন হয়। আর 
pিতিবিmত সূযর্ িনেজর চারপােশ েয ছয়িট বা া রেয়েছ তােদর সােথ eক মেন কের। আর ei ছিট বা াo মেন কের ei 
pিতিবিmত সূযর্ আর তারা eক। ei সব িকছু িমিলেয় eমন eক জট পািকেয় যায় েয, eক aপরেক ছাড়েত পােরনা। eবার ছয় 
জেন িমেল ঐ আয়নাটােক ছয় িদেক ধরল, তারপর বা াgেলা েযিদেক যােব আয়নার pিতিবmেকo েসi িদেক েযেত হেব। িকnt 
pিতিবmটাi ei ছয়িট বা ােক েটেন িনেজর কােছ িনেয় eেসিছল। eটাi হে  মায়া, egেলা হে  সৃি র বয্াখয্া। ei 
uপমাgেলােক খুব পু াnপু  rেপ ধরেত েগেল েগালমাল হেয় যােব।  
 
 িকnt মলূ হে  eiটাi, ৈচতn যখন pকৃিতর মেধয্ েখলা কের, তখন pকৃিতর সব িকছুেক িনেজর মেধয্ েটেন েনয়। যখন 
পুেরা িজিনষটােক আকষর্ণ কের িনল, তখন েদেহর মেধয্ েয িবিভn েগালক আেছ, েচাখ, কান নাক iতয্ািদ, ঐ জায়গায় িগেয় বেস 
যায়। eবার pকৃিতর েখলা শুr হেয় েগল। ei েচাখ, কান, নাক egেলা িকnt iিndয় নয়, egেলা হল iিndেয়র যnt, আসল iিndয় 
মিsে  বেস আেছ। েচাখ যnt িদেয় আসল iিndয় eকটা দৃ েক ধের িনেয় eেস তার সােথ িনেজেক সংযুk করেব। জীবাtা সব 
iিndেয়র িবষয়gেলােক ধের িনেয় কখন আনn পাে , কখন sখ পাে  কখন আবার dঃখ, হতাশায় েভে  পড়েছ। জীবাtা আবার 
েক? জীবাtা েসi bেhরi pিতিবm। eiবার বেণিndয় কােনর মাধয্েম কাজ করেত থােক, ােণিndয় নােকর মাধয্েম কাজ করেছ, 
রসেনিndয় িজhার মাধয্েম কাজ করেত শুr কের। eiভােব iিndয়gেলা কাজ করেত থােক। ৈচতn সtা, শরীর o iিndেয়র সব 
েখলা িমেলিমেশ eেকবাের eকাকার হেয় যায়। আলাদা কের কাuেক েবাঝবার েকান uপায় েনi। েসiজn সাধনার pাথিমক sের 
আেগ iিndেয়র gাহক যntgেলােক বn করেত বলা হয়। বাiেরর iিndয়েক দমন করার পর েভতের মিsে  েয iিndয়gেলা বেস 
আেছ েসigেলােক আটকান হয়। ei আটকােনার পর iিndয় আর মনেক আলাদা করা হয়। সবার েশেষ মন আর আtােক আলাদা 
করা হয়। তখন েদেখ, আের মনটাi েতা েসi িজিনষ েযখােন শুd ৈচতn pিতিবিmত হি েলন। বেুঝ েনoয়ার পর eবার মনটােকo 
ছািড়েয় েগল। eiখােনi েখলা েশষ। eখন েস েকাথায় চেল েগল? েকাথাo েস যায়িন, েযখােন িছল েসখােনi আেছ – যদ্  গtা ন 
িনবতর্েn। মেনর মেধয্ েয ৈচতn pিতিবিmত হি ল েযটােক েস ভুল ভাবিছল েসটা বn হেয় েগল। শােstর ei িজিনষgেলােক যিদ 
আমােদর েকu বুিঝেয় েদয় তাহেল আমরা হয়েতা বুেঝ যাব, িকnt সাধন, ভজন, তপsা না থাকেল egেলা ধারণা করা যায় না। 
তtt কথা শুধু শুেন েগেল িকছুi হেব না, তার সােথ সােথ egেলাo করেত হেব। গীতা হে  েমাkশাst, সাধন-ভজন করা না 
থাকেল সব কথা েবাঝা যােব না। কখন েস আকিষর্ত কের?  
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  uপিনষেদi ei তttgেলা eেস িগেয়িছল, যখন মাnষ েদহতয্াগ কের তখন িকভােব eক শরীর েথেক আেরক শরীের 
জীবাtা যায়। aেনক সময় েজাঁেকর uপমা িনেয় আসা হয়। েজাঁক েপছেনর aংশ িদেয় eকটা জায়গার uপর আ য় কের আেছ, 
আর সামেনর aংশটােক sেরর মত ঘিুরেয় ঘুিরেয় েদখেত থােক েকাথায় আ য় েনেব। েযi আ য় েপেয় েগল তখন েপছেনর 
aংশটােক েছেড় েদয়। ei তtt anযায়ী eকটা শরীর থাকেত থাকেত েস আেরকটা শরীরেক gহণ কের িনেয় েসখােন চেল যােব। 
eর uপর আেরকিট তtt আেছ, েযটা eখােন বলা হে  – বায়ুগর্nািনবাশয়াৎ। জীবাtার যখন েদহ েথেক েবেরাবার সময় হেয় েগল, 
তখন জীবাtা ei শরীর েথেক েবিরেয় যায়, মােন ei পাtটা েভে  েগেছ। মিsে র মেধয্ েয ছিট iিndয় িছল েসgেলােক সে  
কের িনেয় েবিরেয় িগেয় আেরকটা শরীর ধারণ কের। ei পাtটা eখন েভে  েগেছ। eর েয ছিট iিndয় আেছ, ei ছয়িট iিndয়েক 
িনেয় েস আেরকটা শরীরেক আ য় করেব। মলূ কথা হল যখন েদহতয্াগ হয় তখন জীবাtা iিndয়gেলােক সে  িনেয় েবিরেয় যায়। 
eর ফেল eর আেগর জেn েয সব সংsারািদ o কামনা বাসনা িছল, েসi সংsার আর pবৃিtgেলা চলেত থােক।  
 
 িকnt গীতােত eর আেগi বলেছন মৃতুয্র সময় আিম েযমনিট িচnা করব, আমার শরীর েসi রকমিটi হেব। ei রকম 
নানা রকেমর তtt হয়, িকnt আমরা িক কের বলব েকানটা িঠক। নাসদীয়সূkেম তাi বলেছন – েকা adা েবদ ক iহ pেবাচৎ, 
egেলা ei েলােক েকi বা pকৃ  rেপ বলেত পারেব? িকছু িকছু িজিনষ েদখা যায় আবার িকছু িকছু িজিনষ েদখা যায় না। aথচ 
সব িজিনষরi বয্াখয্া দরকার, েসiজn আমােদর মুিন ঋিষরা বয্াখয্া িদেয় েগেছন। আচাযর্ শ রo বলেছন – eকটা sর েপিরেয় 
eেল eরপর আর েকান p  করা চেল না। েবিশ p  করেল িজিনষটার আর তাৎপযর্ থােক না, সব িকছু হািরেয় যায়, তাi al 
eকটু বুিঝেয় েদoয়া হল, eরপর েতামােক যা বলা হেয়েছ তাi করেত থাক। মূল িজিনষ হল bhi হে ন তtt, িতিনi িনতয্ বািক 
সব aিনতয্ – ei িজিনষটার uপেরi সব সময় েজার েদoয়া হে । 
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 eখােন েয ঈ েরর কথা বলা হে , ei ঈ র হে ন েদহািদসংঘােতর িযিন মািলক। ভগবান িযিন pিতিবিmত ৈচতno 
িতিন। মতৃযু্র সময় িতিনi ei শরীর েথেক েবিরেয় আেরকিট শরীের যান। িকভােব যান? বায়ুগর্nািনবাশয়াৎ, েযমন বাতাস যখন 
pবাহ হয় তখন েস ফলু েথেক তার গnটােক েটেন িনেয় চেল যায়। বাতাস েযমন sগn dগর্n সবi েটেন িনেয় চেল যায়, িঠক 
েতমিন, ঈ র, িযিন জীবাtা িতিন ei iিndয়gেলােক েটেন িনেয় চেল যান। eiখােন sামীজী বারবার বলেছন, তnাtা েকান gণ বা 
ধমর্ নয়, তnাtা হে  বst কণা। তার ফেল, জীবাtা যখন চলেত থােক তখন eক aপরেক ধের থােক। যখন বাপ আর বা া নদী 
পার হয় তখন বাপo বা ােক ধের থােক বা াo বাপেক ধের থােক, েকu কাuেক ছােড় না। িঠক েতমিন যখন জীবাtা eক শরীর 
েথেক েবিরেয় চেল আেস তখন জীবাtা ঐ iিndয়gেলােক ধের রােখ আর iিndয়gেলাo জীবাtােক ধের রােখ। eiভােব িগেয় 
জীবাtা আেরকটা শরীরেক আ য় কের েনয়। eটা িঠক কmুয্টােরর মত, কmুয্টােরর মিনটর েথেক সব িকছু পােl েগেলo তার 
হাডর্িডs eকi থাকেব, আর হাডর্িডেs যতi নতুন নতুন ডাটা, নতুন েpাgাম িদে  ততi তার িজিনষgেলা পাlাে । ei ভােব 
চলেত চলেত eক সময় মিনটর েথেক শুr কের সব িকছু খারাপ হেয় েগেল, সব েফেল িদলাম, িকnt হাডর্িডsটা িনেয় চেল েগলাম, 
েসটােক আেরকটা কmুয্টাের বিসেয় েদoয়া হল, আবার কmুয্টার চলেত থাকল, আবার নতনু নতনু ডাটা, েpাgািমং েলাড হেত 
থাকল। িকnt েকান েpাgােম আেগ েযটা ভুল িছল েসটা eখােনo েথেক েগেছ। েমেমািরেত েযমন িছল েতমনi থাকেব। কmুয্টার 
হoয়ােত আমােদর শাstgেলা বুঝেত sিবধা হেয় েগেছ। আিম যতi পােl যাi না েকন, কmুয্টােরর িকেবাডর্, মিনটর মাuজ েযটাi 
খারাপ হেয় যাক না েকন, তােত িকছু যায় আেস না, আবার সব িকছু েদাকান েথেক িকেন লািগেয় েদoয়া যােব, িকnt হাডর্িডs 
কখন পাlান যােবi না। যা যা ভুল কেরিছ, যা যা ভােলা কেরিছ সব েpাgাম ei হাডর্িডs ধের েরেখেছ। eক কmুয্টার েথেক 
আেরক কmুয্টাের িনেয় যাে  িকnt হাডর্িডs েযমন থাকার েতমনi থাকেছ। িক িক iিndয় জীবাtার সে  সে  শরীর েথেক েবিরেয় 
চলেত থােক? 
 

ে াtং চkঃু sশর্ন  রসনং াণেমব চ। aিধ ায় মন ায়ং িবষয়াnপেসবেত।।৯।। 

 ei ছয়িট iিndয়, প  iিndয় আর ষ  iিndয় হে  মন, ei ছয়িট iিndেয়র dারা জীবাtা িবষয়াnপেসবেত, িবষয় েভাগ 
কের। ধrন eকটা িজিনেষর pিত জীবাtা খুব আকৃ  হেয় েগেছ, েসটােক েভাগ করেত করেত তার েচােখর kমতা খুব বাড়েত 
বাড়েত pচN kমতা eেস েগেছ। জীবাtা, pিতিবিmত ৈচতn েয, তার ঐটা িদেয় েভাগ করেত করেত তারo খুব ভােলা লাগেত 
শুr হল। eবার eর পের েয জnটা হেব েসখােন eমন েযািনেত যােব েযখােন েচােখর দিৃ  pচN শিkশালী হoয়া দরকার। তখন 
েস আরo েবিশ কের েভাগ করেব, িকnt েভাগ করা মােন তার সােথ ক টাo আসেব। তখন eমন eকটা ক  eেস েগল েসi সময় 
তার মেধয্ েচতনা eেলা েয, না বাবা আমার আর ei িজিনষ েভােগর দরকার েনi। আবার েস কmুয্টােরর েpাgামgেলােক 
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পাlােত শুr কের িদল। ei কের কের তার জেnর পর মৃতযু্, মতৃুয্র পর আবার জn চলেতi থাকেব, েসi কারেণ ei 
সংসারবৃkেক বলা হে  aবয্য়m , কখনi েশষ হেব না, চলেছ েতা চলেছi। েকান eক জেn শাstািদ aধয্য়ন কের, aবতােরর কথা 
শুেন, সাধুস  কের হঠাৎ তার মেধয্ ৈচতেnর uদয় হয়, তখন েস বেল eবার আিম ei সংসারবৃkেক uে দ কেরi ছাড়ব। তখন 
েস uে দ করার জn যা যা করার দরকার েসi সব করেত েনেম যােব, আর ততঃ পদং তৎ পিরমািগর্তবয্ং, তখন েসi bhপেদর 
aেnষেণ েবিরেয় পড়েব।  তারপর বলেছন – 
 

uৎkামnং িsতং বািপ ভু ানং বা gণািnতm । িবমঢ়ূা নাnপ িn প িn jানচkষুঃ।।১০।। 

  জীবাtা আেগর শরীরেক েছেড় নতুন শরীর ধারণ করেছ বা শরীের বেস িবষেয়র েভাগ করেছ, জীবাtার ei েয নানা 
রকেমর িkয়াকলাপ, আর egেলা েয ভােব হে  ei সব িকছুi s তঃ দৃি েগাচর। িকnt িবমঢ়ূা নাnপ িn, সাধারণ মাnষ যারা 
তারা ei িজিনষgিলেক েদখেত পায়না। প িn jানচkুষঃ, যাঁেদর jানচk ু আেছ eকমাt তাঁরাi eigেলা েদখেত পান। ঠাkরেক 
gােমর েলাকরা িজেjস করেছ – বাবা, তুিম খা , না কাuেক আhিত িদ ? বয্সেদব েযমন েগাপীেদর েথেক সব ননী, মাখন 
খাoয়ার পর যমুনােক বলেছন – েহ যমুেন, আিম যিদ িকছু না েখেয় থািক তাহেল েতামার di ভাগ হেয় যাক, আমরা মাঝখান 
িদেয় েতামােক পার কের যাi। বয্াসেদব জােনন েয, আিম িকছু খাiিন, আhিত েদoয়া হেয়েছ, eখােন আিম েবাধ েনi। িযিন 
আtjানী, যাঁর ঈ র দশর্ন হেয়েছ, িতিন পির ার েদখেত পান েয, েভতের eকজন আেছন িতিনi egেলা চাiেছন তাi egেলা 
করাে ন বেলi ei সব িকছু হে , আিম েতা েসi িনিলর্p আtা, আtা েতা িকছুi কেরন না। রামpসােদর গােন েযমন বলা হে  
– সকিল েতামাির i া, eটা ঐ েতামার নয়, eটা হে  ei েতামার। আtা আর ঈ ের েকান েভদ েনi। আমরা কথায় কথায় বিল 
ঠাkেরর i া। ঠাkেরর i ােতi সব হে  eেত েকান সেnহ েনi। িকnt ঠাkর আর আমার আtা িক আলাদা? আমার আtাi 
েতা ঐgেলা করেছ, আিম আর আমার আtাo আলাদা নয়, তাহেল আিমi েতা ogেলা করিছ। eখােন িক বলেছন? uৎkামnং, 
মােন েদহ েথেক uৎkামn হেয় an শরীের েয যাে , িsতং, বা ei শরীেরর মেধয্ চুপচাপ aবsান কের আেছন, ভু ানং, বা 
খাoয়া-দাoয়া করেছ, gণািnতm , sখ dঃখ o েমােহর সােথ যুk হেয় আেছ, যাi কrক না েকন, egেলা করাে ন েভতের িযিন 
ঈ র আেছন। েসiজn যিদ েকu িজেjস কের আজেক েকন kােশ eেলন না? সহজ utর িদেয় িদi – ঠাkেরর i া িছল না। 
eখােন আমরা ঠাkর বলেত েবাঝােত চাiিছ েবলুড় মেঠর মিnেরর ঠাkর বা আকােশর েকান ঠাkর। eখােন িকnt তা বলা হে  না। 
আমার anের hদেয়র মেধয্ েয ঠাkর বেস আেছন তাঁর কথা বলেত চাiেছ। তারপেরর ে ােক বলেছন – 
 

যতেnা েযািগনৈ নং প nয্াtnবিsতm । যতেnাহপয্কতৃাtােনা ৈননং প nয্েচতসঃ।।১১।। 

 eর আেগর ে ােক বলা হেয়িছল ei িজিনষgেলােক মঢ়ূ বয্িkগণ েদখেত পায় না। তেব কারা েদখেত পায়। যাঁরা 
সমািহতিচt েযাগী তাঁরা েদখেত পান, যতেnা, যাঁরা তাঁেক জানার েচ া করেছন িতিনo েদখেত পান। dজন েদখেত পায় – যতnঃ 
আর েযািগণঃ। যাঁরা েযাগী বা িসd পুrষ তাঁরা েদখেত পান আর যাঁরা িসিdর পেথ আেছন তাঁরাo েদখেত পান। eনারা িক েদেখন? 
িনেজর েয anঃকরণ েসটা িতিনi। িকnt কারা েদখেত পায়না? aকৃত-আtানঃ, েয েচ া করেছ িকnt িনেজর anঃকরেণর শুিd o 
সংsার কেরিন, eখােন শতর্ আেরাপ করেছন – যারা বােজ আচরণ করেছ, dরাচারী েথেক েবিরেয় আেসিন, যারা aশাn, যারা 
aহ ারী, যারা aিবেবকী। তারা েচ া করেছ িকnt আtার সাkাৎ করেত পােরনা। চার ধরেণর েলাক েদখেত পায়না – যারা 
পুেরাপুির জাগিতক মানিসকতার মেধয্ আেছ, েচ া করেছ, শাst aধয্য়ন করেছ, তপsাo করেছ িকnt েভতের সব dgর্ণ আেছ, 
aহ ার আেছ, dরাচার েথেক সের আেসিন – কেঠাপিনষেদর মেnt যমরাজo িঠক ei কথাi বলেছন – নািবরেতা d িরতাnাশােnা 
নাসমািহতঃ। নাশাnমানেসা বাহিপ pjােনৈননমাpুয়াৎ।।(১/২/২৪) – েয পাপাচরণ েথেক িনবtৃ হয়িন, iিndয় েলালুপতা যার বn 
হয়িন, eকাgিচt লাভ করেত পােরিন, সমািধ লােভর ফেলর িদেক বয্াkল হেয় থােক ei চারজন েচ া কেরেলo আtােক pjার 
dারা লাভ করেত পােরনা। িকnt যারা eর িবপরীত, যােদর মন শাn, েচ া করেছ তারা েদখেত পায়। আর যাঁরা িসdপুrষ তাঁরােতা 
েদখেতi পান। eনার িক েদখেত পান? েভতের eকজন বেস আেছন িতিনi ei সব িকছ ুকরাে ন। ঠাkর বলেছন – শুকেনা 
নারকল, েভতরটা ঢপড় ঢপড় কের। আtা আর শরীর পুেরা আলাদা, পির ার েদখা যায়। গীতার কথা egেলােক কাটবার েজা 
েনi, তাi শুধু নয়, বারংবার eকi কথা aেনকবার বেল যাে ন। গীতার প দশ aধয্ােয়র দশ আর eগােরা নং ে ােক েযটা 
ভগবান বলেছন eটাi হে  বাsব। ei বাsবেক যিুkেত pিতি ত করেত িগেয় েয দশর্নেক দাঁড় করােত হে , েসটােক েমলােনা 
খুব কিঠন হেয় যায়। শ রাচাযর্, বয্াসেদব, ীরামকৃে র মত পুrষরা পির ার েদখেত পাে ন েয েভতের আtা আেছন।  
 
 েভতের eকজন আেছন িযিন ei শরীরটােক চালাে ন, তখন েদখেছন িযিন চালাে ন িতিন িকnt মন েথেক আলাদা, মনটা 
আবার iিndয় েথেক আলাদা, iিndয়gেলা আবার েগালকgেলা েথেক আলাদা, েগালকgেলা আবার শরীর েথেক আলাদা। পির ার 
ei আলাদা বয্াপারটােক েদখেত পান। িতিনi সব িকছু েভাগ করেছন পির ার েদখেত পাে ন। িসিdর aবsায় আেরকটা িজিনষ 
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েদখেত পান, েসটা হে  iিন আর িতিন eক, dেটার মেধয্ েকান তফাৎ েনi। িকnt েভতের েয েজয্ািতমর্য় পুrষ রেয়েছন তাঁেক 
দশর্েনর জn িসিdর aবsার দরকার পেড় না, সাধন aবsােতi দশর্ন করা যায়। পেরর চারিট ে ােক ঈ র, যাঁর তtt কথা বলা 
হে , তাঁর িবভুিতর কথা বলা হেব। 
 
 eরপর ভগবান ীকৃ  ঈ েরর িবভিূতর বণর্না করেছন। বলা হে  ৈব ব পদ েপেল মাnষেক আর িফের আসেত হয় না। 
েযমন uপমা েদoয়া হল, সূযর্ আর তার pিতিবm, ঠাkরo ei uপমা িদেয় bhপেদর গঢ়ূ তttিটেক েবাঝাে ন, দশিট ঘট আেছ 
তােত সূযর্ pিতিবিmত হে । eকটা eকটা কের দশিট ঘটi েভে  েফলা হল, েশেষ িক আেছ েসটা মুেখ বলা যােব না। তার আেগ 
যখন eকিট ঘট িছল তখন কটা সূযর্ আেছ? dেটা সূযর্ eকটা pিতিবিmত আেরকিট uপের সতয্ সূযর্ আেছ। েশষ ঘটিটেকo েভে  
েফলা েদoয়ার যা আেছ েসটা মুেখ বলা যােব না। যা আেছ তাi আেছ। ei যাঁর ৈবিশ য্ তাঁর িক িক gণ – 
 

যদািদতয্গতং েতেজা জগdাসয়েতহিখলm । য ndমিস য ােgৗ তেtেজা িবিd মামকm ।।১২।। 

 ভগবান দশম aধয্ায়, eকাদশ aধয্ায় eমনিক dাদশ aধয্ােয়o িনেজর েয িবভূিত, eমনিক তাঁর pকৃিতর কথা বণর্না 
কেরেছন। eর আেগ বলা হেয়িছল ন তdাসয়েত সূেযর্া, তাঁর eমন েতজ, েয েতেজ সূযর্েকo ফয্াকােস েদখায়। eখােন eবার 
বলেছন, যদািদতয্গতং েতেজা, সূেযর্র েয েতজ, েযi েতেজ জগdাসয়েতহিখলm , সমs জগৎ udািসত হে , য ndমিস, চndমার 
মেধয্ েয েতজ, য ােgৗ, aিgর মেধয্ েয েতজ, েস েতজ আিমi। িকnt চাঁেদ আমরা েয আেলা েদখেত পাi েসটা সূেযর্র আেলারi 
pিতফলন, চndমার েয েতজ েসটা সূেযর্রi েতজ। aিg, েসটা কাঠi েহাক আর েপেTালi েহাক তার মেধয্ দািহকা শিkর েতজ 
েসটাo সূযর্ েথেকi eেসেছ। তাi aিgর েয েতজ েসটা সূেযর্রi েতজ। আবার সেূযর্র েয েতজ েসটা আবার কার েতজ? বলেছন 
েসটা ঈ েরর েতজ। ঈ েরর েয ৈচতnময় েজয্ািত eiটাi সূেযর্ udািসত হে । সেূযর্র িকরণ চndমােত pিতফিলত হে , সূযর্ 
েথেকi পৃিথবীর জn হেয়েছ, পৃিথবীেত েয গাছপালা হে  েসi গাছপালা pাকৃিতক কারেণ মািটর নীেচ চাপা পেড় যাে , েসখান 
েথেক েপেTাল হে , কয়লা হে , েসiখান েথেক েয aিgর uৎপিt হে  েসটা আবার সূযর্ েথেকi eেসছ। যিদ েকu বেল, ঈ েরর 
েতজ শুধু সূেযর্র মেধয্i েকন হেব, সব িকছুেতi তাঁর েতজ রেয়েছ। hাঁ েস িঠকi বলেছ, eটা uপমার জn বলা হেয়েছ। সব 
িকছুেতi েতজ আেছ, কারণ pকৃিত যখন ধীের ধীের িববিতর্ত হেত থােক, তখন তার মেধয্ েয তnাtা gেলা সৃি  হয় েসi তnাtার 
মেধয্ েতজo আেছ, সব িকছুর মেধয্i েতজ আেছ। সৃি র pিkয়ায় েতজ থাকেতi হেব, েয েকান বstর মেধয্ আট ভােগর eক ভাগ 
েতজ থাকেতi হেব।  
 
 আিম সব িকছুর সামেন িগেয় দাঁড়ােত পাির, পাথেরর সামেন, েদoয়ােলর সামেন, গােছর সামেন, িকnt সব িকছুর েথেক 
আমার pিতিবm পির ার েদখা যােব আয়নােত। িঠক েতমিন ei bhেজয্ািত সব জায়গায় সমান ভােব ভাসেছ, ei েবাতেলo 
bhেজয্ািত আেছ, ei েচয়ােরo bhেজয্ািত আেছ িকnt আিদেতয্ সব েথেক েবিশ আেছ। ei কথাi ঠাkর an ভােব বলেছন – 
eকজন জিমদার সব জায়গােতi থােকন িকnt aমুক ৈবঠকখানােত তােঁক েবিশ পাoয়া যায়। aিg rপী েতজ সব িকছুেতi আেছ 
িকnt কােঠর মেধয্ েবিশ আেছ, েকেরািসন, েপেTােল কােঠর েথেকo েবিশ আেছ। েকান িজিনেষর pকাশ সব জায়গােত সমান হয় 
না। তারতময্ থাকেবi, েসiজn যিদo বলা হয় সব মাnষi eক, িকnt সব মাnষ কখনi eক হয় না। সব িকছুেতi মাnষ মাnেষর 
েথেক আলাদা – ধন সmদ েথেক আলাদা, িবদয্া বুিd েথেক আলাদা, aেনক িকছু েথেকi আলাদা। আর সবেচেয় বড় কথা, েয 
ৈচতnশিk তার মেধয্ pিতিবিmত হে  বা pকািশত হে , সবার মেধয্i েসi ৈচতnশিkর pকাশ পুেরাপিুর আলাদা, কাrর মেধয্ 
েবিশ কাrর মেধয্ কম। েসiজn সব মাnষi সমান কখনi বলা যায় না। pকােশর ei তারতময্ থাকেবi, কখনi সমান হেব না। 
তাi বলা হল ei bhেজয্ািত সব েথেক সূেযর্র মেধয্ েবিশ pিতফিলত হে । তারপর বলেছন – 
 

গামািব  চ ভতূািন ধারয়াময্হেমাজসা। পু ািম েচৗষধীঃ সবর্াঃ েসােমা ভtূা রসাtকঃ।।১৩।। 

 যারা গীতা aধয্য়ন করেছ তােদর পেk পুেরা গীতােক মুখs করা eকটু কিঠন হেলo aভয্াস o িনতয্ anশীলন o পােঠর 
dারা মখুs করা সmব হয়। eকাni যিদ পুেরা গীতােক মুখs না করা সmব হয় তাহেল anত ei প দশ aধয্ােয়র kিড়িট 
ে াকেক মখুs করা aব i uিচৎ। কারণ ei aধয্ায়েক pথেমi বলা হেয়েছ শাst। eর মেধয্ ঈ র তtt সংেkেপ eত pা ল 
ভােব বণর্না করা হেয়েছ েযটা uপিনষেদ বা গীতার an aধয্ােয়o পাoয়া যােব না। ঈ রীয় তেttর কথা বলেত িগেয় সব িকছুর 
বণর্না করা হেয়েছ। প দশ aধয্ায় েথেক সমs দশর্েনর তttgিলেক েটেন বার কের িনেয় আসা যায়।  
 
 গামািব , গাm  মােন পৃিথবী, গাm  আিব , পৃিথবীর মেধয্ eেকবাের ঢুেক। ei পৃিথবী, শুধু পৃিথবীi নয়, যত gহ আেছ, 
নkt আেছ, যত bhাN আেছ, আিম eর মেধয্ ঢুেক আিছ, eর মেধয্i আিম oতেpাত হেয় আিছ, ভগবান েয েভতের ঢুেক শুধ ু
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বেস আেছন তা নয়, বলেছন আিম eেকবাের oতেpাত ভােব eর সােথ eক হেয় পুেরা সৃি েক ধারণ কের আিছ। আিম ধের আিছ, 
যিদ না ধের রািখ তাহেল ei পৃিথবী ei েসৗরমNল েথেক িছটেক েবিরেয় যােব। eখান েথেক পুরােন বলা হে  দশিট হািত আেছ, 
যােদ বলা হয় িদg গজ, তারাi পৃিথবীেক ধারণ কের আেছ। গীতা িকnt ei ধরেণর েকান কথা বলেছ না, আিম oতেpােতা ভােব 
eর সােথ জিড়েয় আিমi eেক ধারণ কের আিছ। িক ভােব? গাm  আিব , ei পৃিথবীর মেধয্ ঢুেক আিছ। শুধু পৃিথবীেক নয়, েয 
েকান gহ নktেক িতিনi ধের আেছন। পৃিথবীটা েকন আেছ? িবjানী বলেত পাের মাধয্াকষর্েণর জn বা at t ract i on pul l i 
বলা েহাক না েকন, িকnt ei েয মাধয্াকষর্ণ শিk, েয শিk পৃিথবীেক ধারণ কের আেছ, েসi শিkটাo ভগবােনরi। ভগবান ছাড়া 
িকছু েনi িকনা। শিko িতিন, বলo িতিন, জড়o িতিন, ধাতাo িতিনi। িতিনi সব িকছুেক ধারণ কের আেছন। বলেছন, আিম যিদ 
না থািক ei পিৃথবী েচৗিচড় হেয় মহাকােশ ছিড়েয় যােব, শুধু পৃিথবীi নয় েয েকান gহ বা নkেtর েkেt ei eকi িজিনষ হেব। 
তাহেল ভগবান িক ল aফ্  gয্ািভেটশােনর কথা জানেতন। aব i জানেতন। মূল কথা হে  ঈ র ছাড়া িকছু েনi। জগdাtী পূেজা 
িনেয় কথামৃেত ঠাkর বলেছন – িতিন না ধরেল জগৎ পেড় যায়, জগdাtী িযিন জগতেক ধারণ কের আেছন। িতিন না ধের রাখেল 
জগৎ েতা পেড় যােবi আর তার আেগ ei পৃিথবীর ৈনিতকতা o আধয্ািtকতাo ন  হেয় যােব। িতিন ধারণ কের আেছন বেল 
পৃিথবী তার কkপথ েথেক িছটেক িগেয় ংস হেয় যাে  না। ei পৃিথবীেত আিম pেবশ কের eর যত ভূত আেছ তােদর সবাiেক 
ধারণ কের থািক, eiজn বলেছন ধারয়াm  aহm । ঈ র ei জগতেক িকভােব ধারণ কের আেছন?  
 
 pথেম বলেছন, আিম eেক ধারণ কের আিছ বেল পৃিথবী েফেট েচৗিচড় হেয় যাে  না, িdতীয়তঃ বলেছন পু ািম েচৗষুধীঃ 
সবর্াঃ েসােমা ভূtা রসাtকঃ। ei জগেত যত জীব আেছ, যােদরi জীবন আেছ তােদর সবাiেক শরীর রkার জn িকছু আহার 
করেত হয়। জীব যাi আহার কrক না েকন সব িকছুর মূল হে  বনsিত বা oষিধ। eখােন oষিধ মােন েমিডিসেনর কথা বলা 
হে  না, oষিধ মােন পুি মিত, যা pাণীেদর েপাষণ কের, বৃkািদ o গাছপালা েথেক আমােদর পুি  হয় বেল গাছপালােক বলা হয় 
oষিধ। ei oষিধেক আবার েক েপাষণ কের? েসােমা ভূtা রসাtকঃ, েয েকান িজিনষ, যার মেধয্ রস আেছ, েযমন জল, জেলর 
মেধয্ রস আেছ, জগেত ei রকম যত রস আেছ তার খিন হে  েসাম। েয েকান রেসর সার বা আtা হে  েসাম। সব িকছু রেসর 
মেূল হে  েসাম, যার েদবতা হে ন চndমা। ভগবান বলেছন, আিম হি  রেসর আtা েসাম। আিম না থাকেল েকান িকছুেত রস 
বেল েকান িকছু থাকেব না। সব িকছুরi eকটা আtা আেছ। মাnেষর আtা হে ন, ঠাkর েযমন বলেছন – যার মােন hঁশ আেছ 
েসi মাnষ। েযমন ei sীল, ei sীেলর আtা হল eর কিঠণt। িঠক েতমিন জেলর আtা হে  রস, সব িকছুেক িভিজেয় েদয়। 
eখােন রেসর আtা হে  েসাম, ভগবান বলেছন ei েসামটাi আিম। ভগবান না থাকেল েসাম বেল িকছু থাকেব না, েসাম না 
থাকেল রেসর রসtটা চেল যােব।  
  
 ei েয রসনা, েযটা বৃি  হেয় মািটেত পিতত হেয় মািটেক সেরস করেছ, গাছপালা ei রস েথেক বড় হে , েসi 
গাছপালােক আবার মাnষ o পশুপািখরা আহাযর্ rেপ gহণ করেছ, eiভােব েয েপাষণটা হে  েসটা আমার জni হে । আিম যিদ 
না থািক তাহেল ei যা িকছু েদখছ সব ন  হেয় যােব। eখােনi সব েশষ হেয় যাে  না, pথেম িতিন হেয় যাে ন গাছপালার েয 
রস, আর রেসর েয সার েসটাo িতিনi হেয়েছন। তারপর িক হে ? 
 

aহং ৈব ানেরা ভtূা pািণনাং েদহমাি তঃ। pাণাপানসমাযkুঃ পচাময্nং চতিুবর্ধm ।।১৪।। 

 eকিদেক িতিন হে ন খাদয্, আমরা েয েরাজ চাল, ডাল, তিরতরকারী খাি  egেলার সার হে  রস, রেসর সার হে  
েসাম আর েসাম হে ন ভগবান িনেজ। তার মােন আিম কােক আহার করিছ? আমরা েযটা আহার করিছ তার েয আtা, তার েয 
সার, েসটা হে ন ভগবান িনেজ। আহার কের আমরা ei খাদয্েক েকাথায় আhিত িদি ? জঠের। জঠের িগেয় ভুk আহার হজম 
হে । েক হজম করেছন? ভগবান বলেছন, aহm  আিম িনেজ হজম কির। িকভােব হজম করেছন ভগবান? aহং ৈব ানেরা, 
জঠরািgেক ৈব ানর বলা হয়। তাহেল বয্াপারটা িক দাঁড়াল? aহং ৈব ানেরা ভূtা pািণনাং েদহমাি তঃ, সমs pাণীর েদহেক আ য় 
কের জঠরািg হেয় আিম তােদর আহাযর্ বstেক হজম কির। যারi জঠর আেছ, েযখােনi জঠর আেছ েসখােনi aিg আেছ। ei aিg 
eয্িসড rেপ থাকেলo তােত িকছু আেস যায় না, eয্িসড সব ভুk বstেক jািলেয় িদে । pাণাপানসমাযুkঃ, pাণ বায়ু বাiের 
েবিরেয় যাে  aপান বায়ু েভতের আসেছ, pাণ o aপান িদেয় েয শিk ৈতরী হে , ei শিk িদেয় শরীরটা চলেছ। যার জn 
েদখা যায় যােদর াসক  হয় তােদর েপেটর গNেগাল হয়, আবার যােদর েপেটর গNেগাল হয় তােদর াসক  হয়, কারণ ei 
dেটার মেধয্ সmকর্ রেয়েছ। aব  শরীেরর সব িকছুi পরsর পরsেরর সে  সmকর্ যুk, েকানটাi আলাদা ভােব িকছু হয় না। 
eরপর বলেছন, পচাময্nং চতিুবর্ধm , েযভােবi তিুম খাo না েকন, তুিম িচিবেয় খাo, তুিম িগেল খাo, তুিম েটেন খাo আর তিুম 
চুেষ চেুষ খাo, মােন চবর্য্, চু , েলh o েপয় ei চার pকাের যা িকছুi তুিম আহার কেরা না েকন, egেলােক আিম িনেজi হজম 
কির। ৈব ানর েয হজম করেছ, আর an হে  েসাম, ei dেটাi ভগবান িনেজ। িযিন খাে ন িতিনo ভগবান, েয হজম করেছ 
েসটাo িতিন, েয an েভতের ভুk হেয় যাে  েসটাo িতিন। েসiজn সমs জগৎ হে  aিg আর েসাম srপ, েকu পুড়েছ েকu 
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েপাড়াে । িকnt dেটাi িতিন, aিgo িতিন আর েযটা পুড়েছ েসটাo িতিন। েসiজn খাoয়ার সময় েয বলা হয় bhাপর্ণং, েসটাo 
ei eকi িজিনষ। ei দৃি ভি  িনেয় সব িকছুেক gহণ করেল anেদােষ আর েস িলp হয় না।  
 
 sামীজী যখন আেমিরকােত িছেলন তখন তাঁেক িজেjস করা হে ? sামীজী, আপিন িক আিমষ খাদয্ gহণ করেবন? 
sামীজী তখন বলেছন – আমােক আমার gr বেল িদেয়েছন, িভkােত যা পাoয়া যােব তাi gহণ করিব। িঠক ei কারেণ sামীজীর 
ভk আর aভk বেল িকছু েবাধ িছল না। কারণ িতিন জানেতন েযটাi আহার করা হে  েসটাi aিgেত আhিত েদoয়া হে , 
আhিত েযটা েদoয়া হল েসটাo িতিন, েয aিgেত আhিত েদoয়া হল েসটাo িতিন। েয হাত িদেয় িতিন আহার করেছন েসi হাতo 
িতিন, কতর্া, কমর্, িkয়া, করণ, সmpদান, আপাদন o সmn সবটাi িতিন। কারেকর েয সাত রকেমর িবভিk আেছ সবটাi িতিন। 
আর কমর্ েযটার uপর করা হে  েসটাo িতিন, পুেরা িkয়া েযটা হে  েসটাo িতিন। েয েকান কােজর জn সব িমিলেয় নয়িট 
pিkয়া, কতর্া, করণ, কমর্ iতয্ািদ হল সাত খানা, সােথ েয িkয়াটা করা হে  আর তার ফল, সব িমিলেয় নয়িট। েয েকান কাজ 
যখন করা হয় তখন তার নয়িট a  থােক। কতর্া – েয করেছ, কমর্ – েযটার uপর করা হে , করণ – েযট িদেয় করা হে , 
eiভােব কারেকর সাতখানা িবভিk সােথ েয িkয়াটা করা হে  আর তার eকটা ফল আেছ, ei নয়িট a  আেছ সবটাi ভগবান, 
তাঁর বাiের িকছু েনi। ei বয্াপারটােক যখন েয বুেঝ েনেব তখন েস বয্াসেদেবর মত বলেব, আমার খুব িkেধ েপেয়েছ আমােক 
িকছু েখেত দাo। তারপর খুব কের ননী মাখন েখেয় বলেব – েহ যমুেন আিম যিদ িকছু না েখেয় থােকi তাহেল তুিম িdধা িবভk 
হo। তখন যমুনাo di ভােগ িবভk হেয় যােব। বয্াসেদব জােনন ননী মাখন যা েখেয়িছ েসটাo িতিন, যােক আhিত েদoয়া হল 
েসটাo িতিন, আম মাঝখােন েকাথাo েনi, সবটাi িতিন, যমনুাo di ভাগ হেয় েগল। েযাগশােst আেছ সতয্স l, িযিন সতয্ 
কথােত pিতি ত িতিন িkয়াফল আ িয়tm , েকান কমর্ না কেরi কেমর্র ফল েপেয় যান। যমুনােক di ভাগ করেত েগেল যমুনােত 
বাঁধ িদেত হেব তাহেলi যমুনার oপাের যাবার রাsা হেব। বয্াসেদব সেতয্ pিতি ত, িতিন যমনুােক রাsা িদেত বলেলন, যমুনােকo 
রাsা িদেত হল। েগাপীরা ভাবেছ বয্াসেদব েয eেতা ননী মাখন েখেলন তাহেল egেলা েগল েকাথায়, বয্াসেদবেতা বলেলন আিম 
িকছু খাiিন। বয্াসেদব জােনন িতিন েয েখেয়েছন েসo িতিন, আর েযটা খাoয়ান হেয়েছ েসটাo িতিন। 
 
     সবর্s চাহং hিদ সিnিবে া 
      মtঃ sিৃতj র্ানমেপাহন । 
     েবৈদ  সৈবর্রহেমব েবেদয্া 
      েবদাnকদৃ্ েবদিবেদব চাহm ।।১৫।। 
 
 ভগবান বলেছন, সবর্s চাহং hিদ সিnিবে া, সমs pাণী জগেত আিমi বেস আিছ। eর আেগ আমরা বয্াখয্া কের 
বেলিছলাম েয, িযিন jানী পুrষ িতিন পির ার েদখেত পান শরীর, মন, iিndয় সব আলাদা আর আtাo আলাদা। িকnt িযিন পাkা 
িসd পুrষ িতিন েদেখন আtা আর ঈ র eক। ঈ রi আtা হেয় ei শরীেরর মেধয্ বেস আেছন, েসiজni ei শরীর iিndয় 
মন সব চলেছ। িকnt মtঃ sৃিতjর্ানমেপাহন , িযন ajানী পুrষ িতিন েদখেত পায়না। যারা সাধনা করেছ, িকnt মন পির ার 
হয়িন তারাo েদখেত পায়না। ফেল সবার hদেয় েয িতিন আেছন েলােকরা বুঝেত পােরনা। মtঃ আমার েথেকi, মােন িযিন 
anযর্ামী হেয় আেছন, তাঁর েথেকi sৃিতjর্ানমেপাহন , sৃিত, eকটা িজিনষেক মেন রাখা, ei sৃিতটা আমার েথেকi আেস, আর 
jান, eকটা বstর বয্াপাের েয িঠক িঠক jান, েসটাo আমার েথেকi আেস। েসiজn যারা িঠক িঠক সাধক o সাধুপুrষ তাঁেদর 
বুিd খুব তীk o তুেখাড় হয়। মখুর্রা কখনi সাধক হেত পােরনা, uেlা ভােবo বলা যায় সাধকরা কখনi মখুর্ হেত পােরনা। কারণ 
মখুর্েদর ধারণা করার েকান kমতাi থােক না। লাটু মহারােজর জীবেনর আেগর aবsা eক রকম িকnt পেরর িদেক ঠাkেরর 
সংsেশর্ আসার পর িতিন েযমন েযমন eিগেয় যাে ন তখন তাঁর pেতয্কিট কথা o বােকয্র মেধয্ িক তীk বুিdর ছাপ। কারণ 
ভগবান িনেজ তাঁর বুিdর মেধয্ বেস আেছন িকনা, sৃিতর মেধয্o িতিনi বেস আেছন তাi িকছুi ভুলেবন না, আর jান েতা 
আসেবi। ভগবান বলেছন sৃিত আর jান তাঁর েথেক আেস। আর aেপাহনং চ, sৃিত আর jান চেল যাoয়াটাo তাঁরi। sৃিত েয 
চেল যাে , িকছু মেন করেত পারা যাে  না, েসটাo তাঁরi। আর jান চেল যাoয়ােত েয িকছু বুঝেত পারেছ না, েসটাo তাঁরi 
কারেণ, jান o ajান eবং sৃিত o িবsৃিত dেটাi তাঁর। 
 
 ভগবান িকভােব sৃিত আর jান েদন? eখােন আচাযর্ শ র েযাগ করেছন, যাঁরা পূণয্কমর্া, যাঁরা েকান খারাপ কাজ কের 
না, তাঁেদর ei dেটা কখনi aেপাহনm  হয় না। িকnt যারা পাপকমর্া তােদর sৃিত o jান dেটারi kিত হয়। eকজন ভk ীমােক 
বলেছন – মা, আশীবর্াদ কrন যােত তাঁর নােম পাগল হেয় েযেত পাির। ীমা শুেন বলেছন – েসিক বাবা, কত পাপ করেল মাথা 
খারাপ হয়। েসiজn বলা হয় শাst কথা শুেন যখন েসi রকম আচরণ করা হয় েসটা করা হয় িনেজর i াnযায়ী। িহnd শােst 
ভােলা o মেnর েকান িবভাজন েরখা েনi, eটা ভগবােনর eটা শয়তােনর ei ভােব কখনi িবভাজন করা হয় না, কারণ সবটাi 
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ভগবােনর। ভােলাটাo ভগবােনর মnটাo ভগবােনর, eখন েদখেত হেব আিম েকানটা চাiিছ। েতামার যিদ িমেথয্ কথা বলেত ভােলা 
লােগ, েভােগ িলp থাকেত ভােলা লােগ, dরাচার করেত ভােলা লােগ তাহেল তােতi েলেগ থােকা, েকu বারণ করেছ না, িকnt তিুম 
জnােতi থাকেব, আর েকাথায় েকাn  েযানীেত িগেয় জn েনেব তারo েকান িঠক েনi। েতামার যিদ িমেথয্ কথা আর চালািক 
করেতi ভােলা লােগ তাহেল ভগবান আগামী জেn েতামােক েশয়াল কের পািঠেয় eমন sেযাগ কের েদেব সব সময় চালািক কেরi 
মরেব। aপেরর আড়ােল িনnা করেত যিদ ভােলা লােগ তাহেল পেরর জেn েতামােক ভগবান ছারেপাকা হেয়i জnােত হেব। 
ছারেপাকা সব সময় িপেঠi কামরায়, েপছেন পরিনnা পরচচর্া কের েবরােল তাi ছাড়েপাকা হেত হয়। িকnt েশয়াল, ছারেপাকাo 
ভগবােনর বাiের নয়, eরাo ভগবােনরi। ঠাkর তাi বলেছন – মা, ei নাo েতামার পূণয্ ei নাo েতামার পাপ। পাপ আর পূণয্ 
dেটাi তাঁর। আিম েকানটা চাiিছ? শাst বেল, তিুম যিদ পাপ নাo তাহেল েতামার ei ei সমsা হেব। েসiজn pাথিমক aবsায় 
pথেম তুিম পূেণয্র িদেক যাo। কথামৃেত আেছ বাঘ নারায়ণ, মাhত নারায়ণ, লু র rপী নারায়ণ। বাঘ নারায়ণেক দূর েথেক pণাম 
করেত হয়। সাধুরা জােন েমেয়েদর মেধয্o ভগবানi আেছন, িকnt েমেয়েদর েদখেলi বেলন – মা তুিম েতামার েলজ েদখাo। 
কারণ পুrষেদর কােছ েমেয় হে  নািগণী। িকnt তােদর মেধয্o েসi ভগবান, িকnt েলজ েদখাo মােন আমার সামেন েথেক সের 
যাo। যিদ সাপেক আিল ন করেত যাi তাহেল িক পিরণাম সবারi জানা আেছ। িকnt সবটাi িতিন, আমােক িঠক কের িনেত হেব 
আমার েকানটা লাগেব, যখন িঠক কের িনলাম, তখন েসi িদেক পুেরা দেম eেগােত হেব। যিদ পুেরা দেম না eেগাo তাহেল 
ফলটা আমার কমi হেব। আমার যিদ মেন হয় eেকবাের েভােগর মেধয্ েনেম পিড়, তখন আমােক েকu বারণ করেত আসেব না, 
শাst কkণ বারণ করেব না। িকnt বেল েদেব eটা করেল আমার িক হেব। শাst eiটাi বেল িদে i ভােলা করেল ei হয়, খারাপ 
করেল ei হয়। 
 
 েবৈদ  সৈবর্রহেমব েবেদয্া, যত েবদ আেছ তােত আিমi হ  eকমাt জানার। েবদ আমারi কথা বলেছ। েবদাnকৃদ্  
েবদিবেদব চাহm , েবদােnর যত সmpদায়, ৈdত, িবিশ াৈdত, aৈdত, আর যত বড় বড় সাধু মহারাজেদর যত সmpদায় আেছ তার 
সবার কতর্া হলাম আিম। আর আিমi েবদিবেদব চাহm , আিমi eকমাt েবদেক িঠক িঠক জািন। গীতার প দশ aধয্ায়েক আচাযর্ 
বলেছন েবেদর সার, েবদাথর্। eখােন ঈ েরর তtt আেলাচনা করা হে , যিদ আমার মত সাধারণ েলাক ঈ েরর তttেক বুেঝ যাi, 
তাহেল প দশ aধয্ােয় িক আেছ আমার জানা হেয় যােব। প দশ aধয্ায় িক বলেত চাiেছ যিদ আিম েজেন যাi, তাহেল আমার 
েবদ জানা হেয় েগল। িকnt েবদj হে ন eকমার ঈ র। তাহেল আমার িক হল? আিম আর ঈ র eক হেয় েগলাম। েসiজn বলা 
হয়, ঈ র হoয়াo যা, েবদj হoয়াo তাi, তttj হoয়াo তাi। কারণ েবদিবৎ হে ন সাkাৎ ঈ র। ei চারেট ে ােক ঈ েরর 
িকছু িবভূিতর কথা বলার পেরi বলেছন  
 

dািবেমৗ পrুেষৗ েলােক kর াkর eব চ। kরঃ সবর্ািণ ভতূািন kটেsাহkর uচয্েত।।১৬।। 

 ei ১৬ নং ে াক eেস িবিভn ভা কাররা িবিভn ভােব বয্াখয্া কেরন। আজ েথেক সােড় িতন হাজার বছর আেগ ঋিষরা 
eiসব তtt আিব ার কের েগেছন, তারপর েথেক কত রকেমর দশর্ন eেসেছ, কত রকেমর দশর্ন শাst রিচত হেয়েছ। eখােন পুrষ 
বলেত েবাঝাে ন pকৃিতেক আর তার িবকৃিতেক, aথর্াৎ pকৃিত েথেক েযটা িববিতর্ত হয়, তােকi kর বলা হে , আর pকৃিতেক 
akর বলা হে । আবার ei dেটােকi বলেছন পুrষ। মজার বয্াপার হল, আর েকাথাo eiভােব pকৃিত আর তার িববতর্নেক 
পুrষ বলা হয় না, পুrষ বলেত শুধু ৈচতnেকi বলা হয়। আসেল pকৃিতo ভগবােনরi িকনা। বলেছন পুrষ di রকেমর – eকটা 
হে  kর আেরকিট হে  akর। kর মােন যার িবকার আেছ, আকার পাlায় আর akর হে  যার েকান িকছুi পাlাে  না। 
হাiেDােজন আর aিkেজনেক যিদ িমিশেয় েদoয়া হয় তাহেল জল হেয় যােব, হাiেDােজন হেয় েগল kর। আর জলেক যিদ 
iেলেkTােনািসs  কের েদন তখন জল েভে  হাiেDােজন o aিkেজন হেয় যােব, তাi জলo হেয় েগল kর। জলo kর আর 
হাiেDােজন aিkেজনo kর। িকnt পদােথর্র িদক েথেক eরা েযমন িছল েতমনi আেছ। ei পৃিথবীo েযমন িছল েতমনi আেছ, 
খািল eর rপটা পাlাে । আর যিদ পুেরা েসৗরমNলেক িনেয় েনoয়া হয়, েসটারo যা িছল তাi আেছ, শুধু আকারটা পাlাে । 
সূেযর্র রি  আসেছ, ফেটা িসেnিসস হেয় গাছপালা হেয় যাে । গাছপালা gেলা আবার মািটর নীেচ চাপা পেড় েপেTাল িডেজল হেয় 
যাে । েপেTাল আর িডেজল যখন jালািন িহসােব বয্বhত হে  তখন তাপ হেয় যাে । শুধু eেদর rপgেলা পােl যাে । যখন 
পুেরা িব  bhাNেক েনoয়া হেব তখন kর বলেত েবাঝাে  pকৃিত, eেকবাের kটs। েযমন চােলর হািড়, েভতের চালgেলা 
আgেনর তােপ জেলর মেধয্ টগবগ কের ফটুেছ, িকnt চােলর হািড়টা eেকবাের িsর, kটs। চাল, ডাল, আলু, পটল যতi ডান িদক 
বাঁ িদেক যাক, uপর নীচ কrক হািড়টা িsর থাকেছ। িঠক েতমিন হািড়টা হে  akর, আর হািড়র েভতেরর চালgেলা হে  kর।  
 
 kরঃ সবর্ািণ ভতূািন, যত রকেমর জীব আর যা িকছু আেছ সব হে  kর, সবার rপটাi পাlায় িকnt kটেsাহkর uচয্েত, 
িকnt pকৃিত হে  akর, eখােন kটs হে  রািশকৃত, gদােম েযমন চাল, ডাল রািশকৃত ভােব মজুত কের রাখা থােক, েতমিন 
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pকৃিতর মেধয্ নানান রকেমর রািশকৃত বst। kর আর akর ei dেটা েথেক eেকবাের আলাদা তৃতীয় eকজন পুrষ আেছন, তাঁেক 
িক বলেছন? 
 

utমঃ পrুষsব্nঃ পরমােtতযু্দাhতঃ। েযা েলাকtয়মািব  িবভতর্য্বয্য় ঈ রঃ।।১৭।। 

 pথেম পুrেষর dেটা rেপর কথা বলা হল, eকটা kর rপ আেরকটা akর rপ, eকিদেক pকৃিত আর an িদেক kর, 
আর পুrেষর ততৃীয় আেরকটা িদক হল utমঃ। পুrেষর িতনেট িদক, utম, মধয্ম আর aধম, aধম হল kর যার rপটা 
পাlাে , মধয্মটা হল েযটা kটরািশ সমg pকৃিতেক েদখেছ। ei dেটার পাের হল utমঃ পুrষsব্nঃ, ei dেটা েথেক পুেরা 
আলাদা। পরমােtতযু্দাhতঃ, eঁেকi পরমাtা বলা হয়। েযা েলাকtয়মািব  িবভতর্য্বয্য় ঈ রঃ, সব িকছুর anরাtা হেলন ভগবান। 
eকটা েয েকঁেচা তারo anরাtা ভগবান, eকটা পচা পাতা তারo anরাtা ভগবান, মািট, জল সব িকছুর anরাtা ভগবান, েযটা 
দশম aধয্ােয় িবভূিতেযােগ বলা হেয়েছ, eর মেধয্ আিম eটা, oর মেধয্ আিম eটা। েযমন বলেছন dয্তং ছলয়তামিs, যত রকেমর 
ছল চাতুির হেত পাের তার মেধয্ আিম হলাম জুয়া েখলা। জুয়া েখেল কত েলাক িবনােশর িদেক চেল যাে , ভগবান িনেজi ei 
জুয়া েখলা। েমৗনং ৈচবািs ghানাং, যত রকেমর েগাপনীয়তা হেত পাের তার মেধয্ আিম েমৗন, সব িকছুর সার হে ন িতিন িনেজ। 
 
 বলেছন – েযা েলাকtয়m , িতনেট েলােক ভূঃ ভূবঃ sঃ, ei েয িতনেট েলাক, ei িতনেট েলােক িতিন আিব , িতিন ei 
িতনেট েলােকর মেধয্ ঢুেক আেছন। িকভােব ঢুেক আেছন? srপ সtা মাt, িতিন েয সিতয্কাের oর মেধয্ ঢেুক েগেছন তা নয়, 
ঈ েরর েয srপ তার সtা মাt, anরাtা rেপ ঢুেক আেছন। ীকৃ  ভগবান হেয় িতিন েয তার মেধয্ ঢুেক েগেছন তা নয়। িতিন 
আেছন বেলi ei সব িকছু আেছ। জগdািt rেপর কথা বলেত িগেয় ঠাkর বলেছন, িতিন ei জগতেক ধারণ কের আেছন বেল 
জগৎ দাঁিড়েয় আেছ, িতিন না থাকেল ei জগৎ ei aবsায় থাকত না। ei ঈ র সবার েভতের anরাtা rেপ aবsান কের 
সবাiেক চালাে ন। িযশু বলেছন, লবেণর যিদ লবণt চেল যায় তাহেল েসটা eকটা পাথর মাt, ঐ পাথরেক েফেল িদেত হেব। 
তাহেল লবেণর আtা িক? লবেণর লবণtটাi লবেণর আtা। েসi লবণtটা েক? ভগবান িনেজ। লবণ েথেক যিদ ভগবােনর িবভূিত 
চেল যায় তাহেল oটা পাথর হেয় যােব। পাথর েযটা হেব েসটাo ভগবােনর, তখন পাথেরর আtা আবার পােl যােব। লবণ, পাথর 
সবi kর পদাথর্, kর পদাথর্ হেলi বা, েসটাo ভগবান, েসটাo পুrষ িকnt aধম। utম পুrষ িক? েসটাi পেরর ে ােক বলেছন, 
তার kরo েনi akরo েনi। সারটা েকান িজিনেষরi চেল যায় না, সার িবহীন হেয় েগেল েসটার aিsti েশষ হেয় েগল, aনী র 
হেয় যায়।  
 

যsাৎ kরমতীেতাহহমkরাদিপ েচাtমঃ। aেতাহিs েলােক েবেদ চ pিথতঃ পrুেষাtমঃ।।১৮।। 

 েযটা kর, যার rপ পাlায়, েসটা েথেক আিম aেনক দূের। আর akরাদিপ েচাtমঃ, েযটা মায়া, েযটা stপীকৃত হেয় 
pকৃিত rেপ বেস আেছ, আিম তার েথেকo utম। aেতাহিs েলােক েবেদ চ, eiজn িতনেট েলােক আমােক pিথতঃ পুrেষাtমঃ, 
পুrেষাtম বেল সেmাধন কের। kর েযটা পােl যায়, আর akর, ei িব bhাN, যােক েদখেল আপাতঃ দিৃ েত মেন হয় েযন 
েকান পিরবতর্ন হে  না, ei dেটা েথেক আিম ে । ei কথা বলার পর বলেছন – 
 

েযা মােমবমসংমেূঢ়া জানািত পুrেষাtমm । স সবর্িবদ ভজিত মাং সবর্ভােবন ভারত।।১৯।। 

 ei েয eতkণ আমার সার সmেn বলা হল, েযা মােমবমসংমেূঢ়া, েয েমাহgs নয়, জানািত পুrেষাtমm , ei েয eতkণ 
পুrেষাtেমর তttটা বলা হল, eটােক িযিন জােনন, আমােক মােন আমার srপেক িযিন জােনন, িতিন – স সবর্িবদ ভজিত মাং, 
েসi সবর্j আমারi ভজনা কেরন। আমােক মােন বাsেদব ীকৃ েক eiভােব জােনন, সবারi আtা আিম eটা বুেঝ সবর্ভােবন 
ভারত, সব ভােব আমােক ভজনা কের।  িকভােব ভজনা কের? iিন হে ন পুrেষাtম, iিন হে  সবর্j, সব িকছুেতi ভগবান 
আেছন। ei ভাব যার হয় েসi হেয় েগল সবর্j। সব িকছুর আtা িতিন, আtা বলেত eখােন বলেছ েসi বstর সারটােক। েশষ 
ে ােক eেস ভগবান বলেছন – 
 

iিত ghতমং শাstিমদমুkং ময়াহনঘ। eতদ্ বdুা বিুdমাn sৎ কৃতকতৃয্  ভারত।।২০।। 

 েহ aজুর্ন, আিম েতামােক খুব gh শাst বললাম, iিত ghতমং শাstিমদমুkং। eতদ্  বুdা বুিdমাn  sাৎ কৃতকৃত  ভারত, 
eiটােক তিুম বেুঝ নাo, বুেঝ িনেয় কৃতকতৃয্ হেয় যাo। 
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 সমs গীতাi হে  শাst, িকnt eর মেধয্ প দশ aধয্ায়েক শাst বলা হে । কারণ ei aধয্ােয় পুেরা েবেদর তtt েদoয়া 
হেয়েছ। েবেদর তtt িক? eর আেগ েযমন বলা হল, েবৈদ  সৈবর্রহেমব েবেদয্া। েবদ িক বলেছ? আমারi কথা বলেছ। আমার তtt 
কথা েকাথায় বলা হেয়েছ? গীতার প দশ aধয্ােয় বলা হেয়েছ। আমার সারতেttর কথা েকাথায় বলা হেয়েছ? েবেদ বলা হেয়েছ। 
বলেছন, eiটােক যখন মাnষ িঠক িঠক বুেঝ েনয় তখনi মাnষ কৃতকৃতয্ হেয় যায়। কৃতকৃতয্ মােন, জীবেন আমার েযটা করার 
কথা িছল, েসটা করা হেয় েগল। েযমন, আিম রাজার কােছ িগেয় বললাম, েহ রাজামশাi, আমার ei িজিনষটা চাi, তা নাহেল 
আমার খুব ক  হেব। রাজা আমার pাথর্না শুেন েসটা িদেয় িদেলন, তখন আিম কৃতকৃতয্ হেয় েগলাম। মানব জীবেনর uেd  হে  
ঈ র লাভ। ঈ র লাভ বেল, িকnt ঈ র েতা েকান বst নয় েয তাঁেক আিম েপেয় যাব, আসেল ঈ েরর তttেক জানা। ঈ েরর 
তttেক জানা, েসটাi প দশ aধয্ােয় বলা হেয়েছ। ঈ েরর তttেক যখন আিম বুেঝ েগলাম তখন আমার েয uেd  চিরতাথর্ করার 
জn ei মn  জীবন েসi uেd  চিরতাথর্ হেয় েগল। সৃি র আিদম কাল েথেক েয আমার জn-মৃতযু্র েখলা চলেছ, েসi েখলাটা 
বn হেয় েগল, তার ফেল আিম কৃতকৃতয্ হেয় েগলাম। ে  kেল যখন bাhণ জn েনয় তখন তার uেd  eকটাi ঈ র jান, 
ei ঈ র jান যখন হেয় েগল তখন তাঁর জীবেনর আর িকছু বাকী থােক না, সব িকছুi তার হেয় েগল, েকান কতর্বয্ আর বাকী 
েনi। ei ঈ র jােনর বাiের যা িকছুi করা েহাক না েকন, যj কর, তপsা কর, তীথর্ কর, eiসব কের যতi েস পূণয্ aজর্ন 
কrক না েকন েস িকnt কৃতকৃতয্ হেব না। ঈ রেক জানেলi েস কৃতকৃতয্ হয়, ঈ রেক জানা মােন ঈ েরর তttেক জানা।  
 
 ঈ েরর তtt ei প দশ aধয্ােয় বলা হেয়েছ, আরo aেনক জায়গােত ঈ রেরর তtt বলা হেয়েছ, িকnt প দশ aধয্ােয় 
aতয্n ss  o pা ল ভােব সরাসির ঈ র তেttর সারটােকi শুধু বলা হেয়েছ। েযমন ঊ র্মলূমধঃশাখম tং, eেত eকিদেক 
সৃি রo কথা বলেছন, ভগবান িনেজর কথাo বলেছন আবার সংসােরর কথাo বলেছন, জীেবর কথা বলেছন আবার মায়ার কথাo 
বলেছন। েয েকান ধমর্ বা দশর্ন মলূ চারেট িজিনেষর কথাi আেলাচনা কের – ঈ র, মােন ঈ র তtt, জীব, জগৎ আর মায়া। ei 
চারেট িজিনষেক েযখােন বয্াখয্া করা হেব তােকi শাst বেল গণয্ করা হেব। eখােন ভগবান ei চারেট িজিনষেকi বয্াখয্া করেছন, 
জীেবর বয্াখয্া কের বলেছন – মৈমবাংেশা জীবেলােক জীবভতূঃ সনাতনঃ, আমারi aংশ েথেক জীেবর uৎপিt হে । জগৎ িক? 
ঊ র্মূলমধঃশাখম, জগৎ িকভােব আসেছ েসটােক বলা হেয় েগল। আর মায়া, kরঃ সবর্ািণ ভূতািন kটেsাহkর uচয্েত, ei যা িকছু 
িবকার হে , rপ পাlাে  eiটাi মায়া। ei চারেট িজিনষেকi ei aধয্ােয় আেলাচনা কের হেয়েছ বেলi ei aধয্ায়েক ভগবান 
বলেছন ghতমং শাstং, েযটা মাnষেক মিুkর িদেক িনেয় যায়। ei jােনর েয ফল তারo eখােন বণর্না করা হেয়েছ – যদ্  গtা ন 
িনবতর্েn, েযখােন েপৗঁেছ েগেল মাnষেক আর জn gহণ করেত হয় না। েসiজn ei aধয্ায়েক শাst বলা হে ।  
 
 
 

o ঁতৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 
ীকৃ াজুর্নসংবােদ পrুেষাtমেযােগা নাম প দেশাহধয্ায়ঃ।। 
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েষাড়শ aধয্ায় 

ৈদবাsরসmিdভাগেযাগ 

১৪i নেভmর, ২০১০ 
 নবম aধয্ােয়র আেলাচনার সময় eকটা ে াক eেসিছল েযখােন বলা হে  – েমাঘাশা েমাঘকমর্ােণা েমাঘjানা িবেচতসঃ। 
রাkসীমাsরীৈ ব pকৃিতং েমািহনীং ি তাঃ।।(৯/১২)। বলেছন, িকছু েলাক আেছ যােদর sভাব aতয্n জঘn pকৃিতর। eেদর সবটাi, 
জপ, ধয্ান, pাথর্না সব িমথয্াচাের পিরপূণর্। নবম aধয্ােয়র ei ে াকটােকi েষাড়শ aধয্ােয় িবsার কের েদখােনা হেয়েছ রাkসী বা 
আsরী pকৃিতর েলাক কােদর বলব। রাkস asর বলেত আমরা েয ভােব কlনা কির, িবেশষ কের গl কািহনী আর িটিভ 
িসিরয়ােল েযভােব রাkস o asরেদর েদখােনা হয়, আচাযর্ শ র িকnt রাkস asর সmেn ei ধারণােক েকান grt েদনিন। 
শ রাচােযর্র মেত মাnেষর মেধয্i েদব ভাবাসmn বয্িkt আেছ আবার মাnেষর মেধয্i asর ভাবাসmn বয্িkt আেছ, যিদo uিন 
রাkস asর ei শbgেলা বয্বহার কেরেছন িকnt িতিন ei শbgিলেক ঐভােব েননিন েযভােব আমরা গl, কিমকস বা িটিভেত 
েদেখ থািক। গীতাo িঠক ঐভােবi বলেছ েযভােব আচাযর্ বলেছন। সিতয্ কথা বলেত pজাপিত কা েপর সnানেদর মেধয্i েদবতা 
আেছ, রাkস আেছ asরo আেছ, তাi eরা েয an ধরেণর িকছু হেব, েয বণর্না আমরা সচরাচর পাi, েসi ধরেণর িকছু নয়।  

 eখােন বলা হে  – যখন মাnষ সাধনার পেথ eেগায় তখন pথেম তােক রাkসী o আsরীক বৃিtgেলা তয্াগ করেত হয়। 
ei বৃিtgেলা তয্াগ না হেল শুধু েয আধয্ািtক জীবনi eেগােত পারেব না তা নয়, মানিবক o সামািজক জীবেনর aভুয্দয়o sb 
হেয় যােব। িঠক আেগর aধয্ােয় eকটা ে াক আেছ েযখােন বলা হে  – যতেnাহপয্কৃতাtােনা, যারা aকৃতাtা তারা েয সাধন 
ভজন করেছ তােত তােদর িকছুi হয় না। ঠাkর বলেছন – কলকাতার eেতা লk লk েলাক eত জপ করেছ িকnt কাrর িকছু হয় 
না েকন? হেবটা িক কের, কারণ তােদর রাkসী আsরীক বৃিt gেলা েভতর েথেক যায়িন। বয়স হেল যখন দাঁত পেড় যায়, 
iিndয়gেলা িশিথল হেয় যায় তখন ei বৃিtgেলা সামিয়ক ভােব চেল যায়, তখন আবার ভােলাটাo করার kমতা থােক না। ei 
কারেণ েষাড়শ aধয্ায়িট হে  eেকবাের আধয্ািtকতার বয্বহািরক rপ। েকu যিদ মজা কেরo বেল – জােনা ভাi, আমার জীবেন 
যা িকছু আেছ আজ সব শােstর সােথ িমেল যাে । তােক যিদ aবাক হেয় িজেjস কির। তখন েস গীতার েষাড়শ aধয্ায়িট খুেল 
েদিখেয় িদেয় বলেব oখােন আsিরক বৃিtর যা যা বণর্না আেছ তার সবটাi আমার সােথ িমেল যাে । মজা কের বলেলo েস িকnt 
িঠকi বেলেছ। ei aধয্ােয় পির ার কের েদখােনা হে  েকানটা ভােলা েকানটা খারাপ, আর েসাজাsিজ বলা হে , যিদ েতামার 
মেধয্ আsিরক বৃিt থােক, ঐ বৃিtেক না ছাড়েল তিুম িকnt আধয্ািtক জীবেন eেগােত পারেব না। pথেমi ভগবান শুr করেছন – 
 

ীভগবাnবাচ 
aভয়ং সttসংশুিdj র্ানেযাগবয্বিsিতঃ। দানং দম  যj  sাধয্ায়sপ আজর্বm ।।১।। 

 েকান ভূিমকা না কের ভগবান েসাজাsিজ বেল িদে ন ei ei হে  ৈদবীসmদ। pথম িতনেট ে ােক ৈদবী gণgিলেক 
eেককটা শb িদেয় বেল যাে ন, যােদর মেধয্ ৈদবীpকৃিত, spকৃিত আেছ েসgেলা িক িক। ভগবান ৈদবীgেণর েয তািলকািট 
eখােন েরেখেছন eটাi সবটা নয়, আবার eকটা dেটা gণেক িবে ষণ কের েসi gণ েথেকi আরo িকছু gণাবলীেকo দাঁড় কিরেয় 
েদoয়া যায়। eখােন শুধু কেয়কিটর uেlখ কের েদoয়া হেয়েছ। েসgেলা িক িক? 
 

 aভয়ং, aভয় di ভােব আেস, eকটা হে  aপরেক িনভর্য় েদoয়া আর আেরকিট হে  িনেজo িনভর্য় থাকা। আচাযর্ 
শ র eখােন িতিন িনেজর aেথর্ িনে ন, িনভর্য় মােন মাnষ যখন dবর্ল থােক তখন তার মেধয্ ভয় কাজ কের। বলেছন – েস eেতা 
বলবান o শিkশালী হয় েয, েকান িকছুেতi তার ভয় থােক না। েবিশ বলবান o শিkশালী থাকেল আবার ঔdতo হেয় যাoয়ার 
খুব সmবনা েথেক যায়। পাড়ার মsানরাo বেল আিম কাuেক ভয় কিরনা। েয েকান মাnষ যিদ বেল আিম েতামােক ভয় পাiনা বা 
আিম কাuেক ভয় পাiনা, eরা হল মহা ভীতু েলাক, আসেল িনেজর ভয়েক চাপা েদoয়ার জn ei ধরেণর ভাষা বয্বহার করেছ। 
েস িনেজo বুঝেত পােরনা েয েস ভয় পাে । কারণ মাnষ েযটা বেল, েবিশর ভাগ সময় েদখা যায় তার বয্িkt িঠক তার 
িবপরীত।  যিদ বেল আিম েতামােক ভােলাবািস, তার মােন েস ভােলাবাসেছ না। ভারেতর মােয়রা তার সnানেক কখনi বেল না েয, 
আিম েতামােক ভােলাবািস, iদািনং কােল aব  বলেত শুr কেরেছ। েয মুhেতর্ শুনেবন েকu বলেছ আিম েতামােক ভােলাবািস, 
তখনi বুঝেত হেব েকাথাo েগালমাল আেছ। aভয়ং, মােন eেকবাের িনভর্য়, েস কাuেক ভয় পায়না। েয কাuেক ভয় পায়না, তার 
েথেক an েকান pাণীo ভীত হয় না। ীকৃ  কাuেক ভয় েপেতন না, uেlা িদেক ীকৃ েকo েদেখ েকu ভয় েপতনা। dেযর্াধন, 
েয সব সময় ীকৃে র িবেরাধী পেk িছল, েসo িকnt সব সময় ীকৃে র সােথ সহজ ভােব কথা বলেত আসত। েয aভেয় 
pিতি ত হেয় যায়, তখন তােক aপেরo ভয় পােবনা, aথচ িতিন শিkমান। 
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 সতয্সংশুিd, eর aথর্ হে  anঃকরেণর শুিd। সতয্ বলেত dিটেক েবাঝায়, eকটা হে  বুিd আর িdতীয় হে  anঃকরণ, 
anঃকরণ আবার চারেটেক িনেয় হয় – মন, বুিd, িচt o aহ ার। মন েযটা eেকবাের শুd, আচাযর্ বলেছন -  aপরেক ঠকায় না, 
িমেথয্ কথা বেল না আর েকান ধরেণর কপট আচরণ কের না, eigেলা যখন যার মেধয্ েদখা যােব বুঝেত হেব তার মন eেকবাের 
পির ার। ঠাkর বলেছন সরল না হেল ঈ েরর িদেক মন যায় না। িকnt আমােদর কােছ সরল মােন েবাকা। িকnt তা নয়, eেদর 
তেুখাড় বুিd থাকেব, িকnt anঃকরেণর শুিd থাকেব। ঠাkর সরল বলেত েযটা বলেছন, েসটা eiটাi েবাঝাে  সতয্সংশুিd, 
anঃকরণ পির ার িকnt েবাকা না। 
 

 jানেযাগ বয্বsিতিতঃ, সবর্দা jান আর েযােগ aবিsিত। ীকৃ  যখন krেkেtর যুd েkেt যুd করাে ন তখন িতিন 
ei jান আর েযােগ aবিsত হেয়i সব িকছু কেরেছন। jান হে , শাst o আচােযর্র মখু েথেক বণ কের আt o aনােtর, 
ঈ র, bেhর েয িঠক িঠক jান, আর ei jােন সব সময় সেচতন থাকা। eখােন jান বলেত pতয্k anভূিতেক বলা হে  না। 
আtা ei রকম, aনাtা ei রকম, ঈ র ei রকম আর তারঁ সৃি  ei রকম, bh ei রকম আর মায়া ei রকম, ei বয্াপার 
gেলা তারঁ কােছ eেকবাের পির ার আর ei jােন সব সময় সেচতন, মনটা সব সময় ei jােন বেস আেছ। িdতীয় হে  েযাগ, 
আচাযর্ শ র েযােগর বয্াখয্া করেছন – েয িজিনষটােক তttগত ভােব েবাঝা হেয়েছ, েসi িজিনষটােক বাsিবক aেথর্ ধারণা কের 
েনoয়া। বলেছন, মেনর eকাgতা িদেয় pতয্k anভব কের িনে । eখােন েযাগ শbেক িবjান aেথর্ েনoয়া হেয়েছ। dেটােকi 
সমান ভােব pাp হেয়েছ, তাঁর েয শুধু pতয্k anভব হেয়েছ তাi নয়, েযটা anভব হেয়েছ তার তািttক jানটাo েস আয়t কের 
িনেয়েছ। আবার শুধু েয তািttক jানটা আেছ তা নয়, তার pতয্k anভবটাo আেছ।  
 

 দানং দম  যj  sাধয্ায়sপ আজর্বm , দান হে  িনেজর সামাথর্ anযায়ী িকছু দান করা। eখােন eকটা খুব grtপূণর্ 
শেতর্র কথা আচাযর্ শ র বারবার বলেছন – িনেজর সামেথর্র বাiের িগেয় দান করােক দান বেল গণয্ করা হয় না, eটা হে  
মখুর্তা। িনেজর সামেথর্র মেধয্ দান করাটাi দান। িবিভn ধেমর্ দােনর বয্াপাের িবিভn রকেমর শেতর্র কথা বলা হয়, েযমন iসলাম 
ধেমর্ uপাজর্েনর বােরা ভােগর eক ভাগ দান করেত বলা হে , িহndেদর মেধয্ aেনেক চার ভােগর eক ভাগ দান কের। eখন সব 
সmpদায় েথেক বলা হয় আেয়র anতঃ eক ভাগ দান কrন, িকnt মাnষ তাo করেত চায় না। িকnt যারা শাstািদ aধয্য়ন করেছ 
তােদর িবিভn েkেt nnতম দশ ভাগ দান করা uিচত। দানটা হে  তয্ােগর িচh। মলূ হে  ei সংসার তয্াগ, িকnt সংসার 
তয্াগেতা সবার পেk সmব নয় আর uিচতo নয়, তাi যিদ দশ হাজার টাকা কাrর মাiেন হয় তাহেল eক হাজার টাকা আমার 
দােন যােব eটা eেকবাের িনিদর্  কের রাখেত হেব। েকাথায় দান করেব েসটা তার বয্াপার, িকnt িহসােবর মেধয্ eটােক ধের 
রাখেত হেব। দান যিদ না থােক তাহেল মন খুব স ুিচত o স ীণর্ হেয় পেড়।  
 

 eরপর হে  দমঃ, দম হে , বাhকরণ uপশm । aমুক জায়গায় েখলা হে  চেল েগলাম, aমকু জায়গায় জলসা হে  
ছুেট েগলাম, aমকু জায়গায় pচুর েসল িদে  িতিড়ং কের েসখােন চেল েগলাম, egেলােক আটকানi হে  দম। ঠাkর বলেছন – 
কলকাতার েলাকgেনা সব hজুেগ আর খািল েলকচার েদেব। hজুেগ মােনi হে  তার বাiেরর iিndয়gিলর সংযেমর aভাব। দম 
মােনi বাiেরর iিndয়gেলােক সংযত করা। যjঃ, িনয়িমত যj করেত বলা হে । মnsৃিতেত পাঁচ রকেমর যেjর কথা বলা হে । 
eর মেধয্ pথম হে  েদবযj। েদবযjেক আবার an ভােবo বলা হয়, িকnt েদবযj হে  পূেজা, জপ iতয্ািদ করা। িdতীয় 
িপতৃযj, িপতৃেদর নােম িকছু aপর্ণ করা। েযমন মহালয়ার িদেন িপতৃেদর uেdে  aপর্ণ করা, pিতিদন খাoয়ার সময় িপতৃেদর 
নাম কের িকছু anজল ৈনবদয্ rেপ িদেত হয়। ততৃীয় হে  ভূতযj, পশুপািখেদর িকছ ুখাoয়ান। খাoয়ার পের kkর, েবড়াল, 
গr, িপঁপেড়র জn িকছু িদেত হয়। চতুথর্ নৃযj, pিতিদন িনয়িমত বাiেরর কাuেক আপয্ায়ন কের িকছু খাoয়ান। হায়dাবােদ 
রামকৃ  মেঠ eক টাকা কের িটিকেট গরীবেদর েরাজ eকেবলা েপট ভের খাoয়ার বয্বsা করা আেছ। pিতিদন হাজার, েদড় হাজার 
েলাক েসখােন েখেত আেস। প ম bhযj, bhযj যিদo িবেশষ কের bhচারীেদর জn, িকnt সংসারীেদরo করা uিচৎ। bhযj 
হে  খুব গভীর ভােব শাst aধয্য়ণ o জপ ধয্ান করা। তার মােন, সকােল uেঠ যখন জপ-ধয্ান কের গীতা uপিনষদ পাঠ করল 
তখন eটাi bhযj হেয় েগল। sানািদ কের েয পূেজা aচর্না করল তখন েসটা হেয় েগল েদবযj। ei ভােব পাঁচটা যj িনয়িমত 
ভােব করেত হয়। আেগকার িদেন িছল aিgেহাtািদ কমর্, বয্াপারটা eকi। তার সােথ বলা হে  sাধয্ায়, sাধয্ায়টা bhযেjর 
anগর্ত। েয েকান িহndর জীবনচk তখনi সmূণর্ হয় যখন ei পাঁচটা যj করা হয়। ei প যj যিদ না করা হয় তাহেল েস 
িকnt িহnd নয়। তপঃ, তেপর uপর সpদশ aধয্ােয় িবsৃত আেলাচনা করা হেব। আজর্বম হে  সরলতা, ঋজুতা। কথাবাতর্ায়, আচার 
বয্বহাের েকান িকছুেত েকান রকম পয্াঁচেঘাচ থাকেব না। aজুর্ন িছেলন িঠক িঠক আজর্বম। eকটা ে ােকi eতgেলা gেণর কথা 
বলা হল। িdতীয় ে ােক আরo িকছু ৈদবীসmেদর কথা বলা হে  – 
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aিহংসা সতয্মেkাধsয্াগঃ শািnরৈপশুনm । দয়া ভেূতষব্েলালpুব্ং মাদর্বং hীরচাপলm ।।২।। 

 aিহংসা হে , েকান pাণীেক েকান ভােবi ক  না েদoয়া। aেনেক আেছন aপেরর সােথ মজা করার নােম তােক টীj  
কের আনn পায়, িকnt তার সােথi যখন an েকu মজা করেত যায় িনেজর েবলায় তখন r  হেয় যায়। তােক যিদ েসi সময় 
বলা হয় আপিনo েতা eiভােব aপেরর সােথ মজা কের ক  েদন। তখন েস হয়েতা বলেব – কi আিম েতা ei ধরেণর মজা 
কিরনা। আসেল eটা িঠকi আমরা যখন কাrর সােথ মজা কির তখন আমরা বুঝেতo পািরনা েয ei মজা করার জn aপের ক  
পাে । ei বয্াপাের িযিন আধয্ািtক সাধক, তাঁেক খুব সজাগ o সাবধান থাকেত হয়। eমন েকান মজা করা uিচৎ নয় েযটােত 
কাrর ক  হয়।  
 

 সতয্m , সেতয্র মেধয্ aিpয় বচনেকo ধের েনoয়া হয়। বলেছন, aিpয় কথা কখনi কাuেক বলেব না। েয রকমিট আেছ 
েসi রকমিটi বলেত হয়। মnsৃিতেতo পির ার কের বলা হে  েয সতয্ আর িpয় সব সময় eক সােথ চেল। aেkাধ, aপের 
আমােক pচN গালাগাল িদল িকnt আিম েকান pিতিkয়া না েদিখেয় সh কের িনলাম। আমােদর বয্িkt eত ঠনুেকা আর eত 
ছয্াবলােমােত ভরা েয eকটু িকছু েকu বলেলi আমরা িতিড়ং কের লািফেয় uিঠ। আমােদর বয্িkt িঠক িহেNিলয়ােমর পােtর মত, 
আgেন সামn eকটু রাখেলi গরম হেয় যায়, eকটু সামাn িকছু বলেলi আমরা uেtিজত হেয় পিড়। ei ধরেণর েলােকরা 
আধয্ািtক পেথ eেগােত পােরনা। যিদ uেl েতামােক েকu েমেরo েদয় তােতo েতামার েভতের রাগেক জাগেত েদেব না। 
ছ’মােসর িশশু িকছু েবােঝ না, আিম েকােল কের আদর করিছ, বা া আমার কান ধের েটেন িদল, eখন িক আিম বা াটােক মারেত 
শুr করব! জগতেক ei রকম ছ’মােসর িশশুর মত েদখেত হয়। আধয্ািtক সাধেকর কােছ জগেতর েকান grti েনi। জগতেক 
যখন ছ’মােসর বা া েদখেব তখন আর েkাধ আসেবi না, ei িশশুেদর uপর আিম িক রাগ করব! তয্াগঃ, তয্াগ হে  সnয্ােসর 
বৃিt, েযটা দান েথেক শুr হয় েসটাi তয্ােগ িগেয় পিরসমািp হয়। শািnঃ, eখােন শািn হে  anঃকরেণর শািn। ঠাkর aশাn 
anঃকরেণর uপমা িদে ন, মন েযন দিkেণ েরর বানেরর মত, গােছর ডােল চুপ কের বেস আেছ িকnt মন ঘুরেছ েকান বাগােন িক 
ফল হেয়েছ। হাত পা না েনেড় চুপচাপ বেস থাকাটাi শাn নয়, মনটাo শাn থাকেত হেব। েকান eক মহারাজ eকবার মহাপুrষ 
মহারােজর কােছ anমিত িনেত েগেছন েয িতিন eক বছর hিষেকেশ িগেয় েমৗন েথেক তপsা করেবন। মহাপুrষ মহারাজ শুধু 
বলেলন – েভতরটাo। আসেল মহাপুrষ মহারাজ বলেত চাiেছন, মুখ বn কের রাখেলi েমৗন থাকা হয় না, েভতরটাo মােন 
anঃকরণেকo েমৗন রাখেত হেব। aৈপশুনm , aৈপশুনm  হে  aপেরর িছd aেnষণ না করা, িপশুিনবৃিtর aভাব। িপশুিন বিৃt হে  
পররn pকিটকরণm , পেরর েদাষ িনেয় আেলাচনা করা। পেরর েদাষেক িনেয় আেলাচনা করােকi বলা হয় িপশুিন বৃিt। পাহাড়ী 
a েল িপশু নােম ছারেপাকার মত eক pকার েপাকা হয়। েপাকাgেলা িবছানায় eেস বাসা কের, eরা সব সময় িপঠ েথেকi রk 
চুষেব। পাহািড়েদর কmেল শত শত হাজার হাজার িপশু থােক। েকান রকেম যিদ রািtেবলা ঘেুমর মেধয্ কmেল শরীর েলেগ থােক 
সকােল িবছানার সাদা চাদর লাল হেয় যােব। আমারi রেk চাদর লাল হেয় থােক, ঘেুমর মেধয্ রk েখেয় েপট েমাটা হেয় যায়, 
তারপর শরীেরর চােপ ogেলা িপেশ যায়, তার ফেল রk িবছানােত েলেগ লাল হেয় যায়। আধয্ািtক পেথ যারা আসেত চাiেছন 
তােদর আেগ ei aপেরর িনnা করার বৃিtটােক ছাড়েত হেব। aৈপশুনm , aপেরর িছd aেnষণ করার বৃিt না থাকাটাo ৈদবী 
সmদ। aেলালুpব্m , েকান েলাভ না করা। eখােন বলেছন, যিদ কখন িবষেয়র সে  iিndেয়র সংেযাগ হেয় েগল, েসi সময় 
iিndেয়র েকান িবকার হেত না েদoয়া। েযমন আমার েকান বnু eকটা নতনু গািড় েকনার পর আমােক েদখােত eেসেছ। eখন 
আিম গািড়টা েদখলাম, তােত চাপলাম। eখােন গািড় হে  িবষয় আর তার সােথ আমার iিndেয়র েযাগ হল। iিndেয়র েযাগ হেতi 
পাের, eখােন করার িকছু েনi। eবার যিদ আমার িবকার হয়, তাহেল dেটা িজিনষ হেব, eকটা হে  আমার মেন iে  হেব আিম 
যিদ ei রকম eকটা গািড় েপেয় যাi, আর তা নাহেল আমার মেধয্ িহংসা বৃিt আসেব। িহংসা বৃিt েথেক মেনর মেধয্ আেরকটা 
বৃিt uেঠ আমােক িচnা কিরেয় িনে  – ei গািড়টার সােথ eকটা Tােকর ধাkা লাগেল হয়। eখােন বলা হে  ei িবকারেক 
uঠেত না েদoয়াi হে  aেলালুpব্m । hী, hী হে  লjা। মাnষ যখন েযটা কের েসটা eকটা পদর্ার আড়ােল করেত হয়। িকnt আজ 
িটিভ খুলেলi েদখা যায় সবার বাথrম, েবডrম সব িটিভর পদর্ায় িনেয় আসা হে । eiটাi হে  hীর aভাব। যিদ মদi েখেত 
হয় তেব লুিকেয় খাo েকu বারণ করেছ না। aেনেক আবার বেল – আিম যা কির সবার সামেন কির, আমার েকান লুেকাচিুরর 
বয্াপার েনi, আিম যা বিল েখালাখুিল বিল, আর আিম যা কির েখালাখুিল কির। তার মােন eর hীর aভাব, eর িবনাশ হেত আর 
বািক েনi। aৈপশুনm  আর hী, aৈপশুনম হে  পেরর বয্াপাের, তিুম যা বলার তার সামেনi েখালাখিুল বল আর িনেজর বয্াপাের 
hী, আিম যা কির েখালাখুিল কের বলা মােন তার hী চেল েগেছ। সমােজ েয েকান েলােকর aৈপশুনm  আর hী যিদ চেল িগেয় থােক 
তাহেল েস asর হেয় েগেছ। আজকাল িকছু হেলi সমােজর েয েকান sেরর েছেল েমেয় বুেড়া সবাi রাsায় uেদাম নৃতয্ করেত 
থােক, eেদর সবার hী চেল েগেছ। আেগকার িদেন খুব িনচু sেরর েলােকরা ei রকম নৃতয্ করত। পূেজার সময় ধুnিচ নাচ েযটা 
করা হত েসটা pিতমার সামেনi শুধু করা হত। eখন েসi নৃতয্ রাsায় eেস েগেছ। আসেল সমােজ eখন আsরিক বৃিtটা সামেন 
eেস েগেছ। িহnd সমােজ আেগকার িদেন যােদর ei ধরেণর বৃিt িছল তােদর শূd বেল aিভিহত করা হত। েতামােদর egেলা 
করেত েকu বারণ করেছ না, egেলা তুিম খুব কর, িকnt তুিম সমােজর বাiের থাকেব সামেন আসেব না। eখন গণতেntর যুগ, সব 
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বাঁধন আলগা কের েদoয়ােত সব িকছু বাiের চেল eেসেছ। সমান aিধকার খবুi ভােলা, sামীজীo বলেছন সমান aিধকার না হেল 
সমাজ eেগােত পারেব না, িকnt dgর্েণরo যিদ সমান aিধকার িদেয় েদoয়া হয় তাহেল তার ফল সমাজেকi েভাগ করেত হেব, 
eবং তাi হে  iদািনং। মাদর্বm , মৃd ভাষা বয্বহার করা, কটূ কথা না বলা। aচাপলm , িবনা কারেণ হাত পা না নাড়া, িবনা কারেণ 
কথা না বলা। বা ারা চপল হয়, সব সময় হাত পা েনেড়i যাে , আর কথা বলেতi থােক, বা ারা যিদ egেলা না কের তাহেল 
বুঝেত হেব বা ার শারীিরক েকান trিট আেছ, eটাi eেদর sাভািবক। িকnt বড় হেয়o যিদ ei রকম কের তাহেল বুঝেত হেব 
মিsে  বা শরীর মেন েকাথাo তার েকান গNেগাল আেছ। আধয্ািtকতার েkেt বয়স anসাের িবিভn সমেয় িকছু িকছু িজিনষ 
েথেক িনেজেক সিরেয় িনেয় আসেত বলা হয়। চপল িজিনষটােক খারাপ বলা হয় না, িকnt তা বা া বয়েসi সীমাবd। বা া বয়সেক 
তিুম aিতkম কের eেসছ eখন েতামার আর চপলতা েশাভা পায় না। তারপের আরo িকছু ৈদবী সmেদর কথা বলা হে  – 
 

েতজঃ kমা ধিৃতঃ েশৗচমেdােহা নািতমািনতা। ভবিn সmদং ৈদবীমিভজাতs ভারত।।৩।। 
 

 েতজঃ, েতজেক eখােন আচাযর্ বলেছন pাগলভ, সব সময় শরীেরর মেধয্ eকটা ঝকঝেক তরতাজা ভাব। আচাযর্ eটাo 
বলেছন, চামড়ায় pসাধন কের, মােন পাuডার, kীম লািগেয় ঝকঝক করা হে  না, সামেন দাঁড়ােলi মেন হেব েযন েতজ 
েবেরাে । kমা, েকu আমার সােথ dবর্য্বহার করেল আমার মেন েকান িবকার আসেব না। kমা মােন ei নয় েয, মেন মেন ফুঁসিছ 
িকnt মুেখ িকছ ুবলিছ না, eখােন বলা হে  েতামার মেন ei িনেয় েকান িবকারi uঠেব না। আেগ বলা হেয়িছল aেkাধ আর 
eখােন বলা হে  kমা, আচাযর্ শ র বলেছন – aেkাধ মােন, আমার মেধয্ েkাধটা eেসেছ িকnt আিম েkাধটােক ঠাNা কের 
িনলাম, eটা হল aেkাধ, িকnt kমা হে  আেরক ধাপ uচুঁেত। kমােত েkাধেক uঠেতi িদল না। আচাযর্ শ র হে ন ভগবান, 
িতিন eকজন aবতার, যখন েদখেলন শােst eকi ভােব যখন dেটা শb আসেছ িকnt dেটার মেধয্ eকটা সূk তফাৎ রেয়েছ, িতিন 
েসi সূk তফাৎটােক পির ার কের িদেয় আমােদর সংশয়েক দূর কের s  কের িদেলন। ধৃিতঃ, আমরা যখন কাজকমর্ কির তখন 
পির াn হেয় aবসn হেয় যাi, aবসn হেয় যাoয়ার পর আর িকছু করার i া থােক না। িকnt ঐ aবsােতo িনেজর শিkেক ধের 
রাখা eটাi হে  ধৃিত।  
 

িকছু িদন আেগ েকান eক িটিভ চয্ােনেলর eক মিহলা সাংবািদক রাজsােনর eক pতয্n gােমর মিহলােদর uপর eকটা 
তথয্িচt ৈতরী করেত িগেয় েসi gােমর মিহলােদর সােথ থাকেত হেয়িছল। gােমর মিহলারা বলেছ – আমরা েতামােক iন্টারিভu 
েদব িকnt আমরা সারািদন যা কির েসটা েতামােকo করেত হেব। সাংবািদক মিহলািট রািজ হেয় যাoয়ার পর সকালেবলা গম েkেত 
িনেয় oরা তার হােত eকটা কােs ধিরেয় িদেয় বলেছ ei গমgেলা কাট। কােs চালান সবার dারা হয় না, eমিনেত েদখেল মেন 
হেব খুব সহজ, িকnt েসi সাংবািদক মিহলা কােs িনেয় গম েkেত েনেম িগেয় েযi কাটেত েগেছ েদখেছ িকছুi কাটেছ না। ঐ 
েদেখ gােমর েমেয়র েহা েহা কের হাসেত শুr কেরেছ। মিহলা সাংবািদেকর তখন আঁেত eকটু কের ঘা লাগেত শুr কেরেছ। 
তারপর সারািদন খাটাখাটুিনর পর বািড়েত eেস সেnয্ েবলা eক গামলা আটা হািসমুেখ ঠাসেত শুr কেরেছ, মেুখ েচােখ েকান 
িবকার েনi। সাংবািদকেকo েদoয়া হেয়েছ আটা ঠাসেত, েসখােনo তার নােজহাল aবsা। ঐ সাংবািদক মিহলা খুব লjা কের 
িলখেছন, সারািদন eরা েkেত হাড়ভাঙা খাটুিন কের eেস সেnয্েবলা রাnা করেত বেসেছ, আবার রািtেবলা িগেয় sামীর পা িটপেত 
হেব, aথচ eেদর মেন েকান িবকার েনi। সাংবািদক sীকােরািk করেছ, আিমo েতা েরাজ সারািদন খাটাখাটিুনর পর বািড় িফির 
িকnt েকান িদন আমার sামীর জn eক কাপ চাo কের িদiিন রাnেতা দূেরর কথা, আর gােমর মিহলােদর uপর কত aতয্াচােরর 
কািহনী আমরা শুেন আসিছ, িকnt েকাথাo aতয্াচার হে  েদখেত েপলাম না, eরােতা িক হািসমুেখ আনেn সব কাজ করেছ, eেদর 
মেধয্ ei িনেয় েkাভo েনi িবকারo েনi। oেদর যিদ বলা হয় তুিম েকন রাnা করেত যা , েছেড় দাo রাnা করা। oরা aবাক 
হেয় যােব, েকন রাnা করব না, eটাiেতা আমার ধমর্। eটােকi বলা হে  ধৃিত। সারািদন কাজ করার পর সেnয্ েবলােতo েয 
শারীিরক শিkটােক ধের েরেখেছ, েসটা িদেয় পিরবােরর সবার রাnা করেব, সবাiেক খাoয়ােব, েশাoয়ার সময় sামীর পা িটপেব, 
আবার সকাল হেল মােঠ িগেয় খাটেব, eটা হয় ধৃিত েথেক, িনেজর শিkটােক ধের রাখা। েশৗচ, েযাগশােsto েশৗেচর uপর pচN 
grt েদoয়া হয়। েশৗচ হে  মেনর েভতর আর শরীেরর বাiেরর সব িকছুেক পির ার রাখা। জল o মািট িদেয় শরীেরর েধৗত o 
মাজর্না করাi বাh েশৗচ। আেগকার িদেন সাবান িছল না বেল মািট িদেয় সাবােনর সব কাজ করা হত। শুধু তাi নয়, েয েপাষাক 
eক িদন বয্বহার করা হেয়েছ পেরর িদন েসi েপাষাক না ধুেয় আর বয্বহার করা চলেব না। আজকালকার িদেন সমেয়র েযমন 
aভাব েতমিন জেলর সরবরাহo সীিমত, েসiজn সবার পেk েরাজ জামা কাপড় কাচা সmব হেয় oেঠ না। িকnt েশৗচ মােন 
শরীেরর মাজর্নার সােথ সােথ িনেজর জামা কাপড় eকিদেনর েবিশ বয্বহার না করা। সাধারণ জামা কাপড় বয্বহার করেব যার মেধয্ 
eকটা শালীনতা থাকেব িকnt কাচেব েরাজ। eরপর বলেছন aেdাহ, aপেরর pিত শtr বা ৈবরী ভাব না রাখােক বলা হে  aেdাহ। 
নািতমািনতা, aিতমািনতা হে  িনেজেক িবরাট মেন করা। আমার মেধয্ aেনক gণ থাকেত পাের িকnt ভাবিছ আমার মত আর েকu 
েনi। aিতমািনতার িবপরীত হে  নািতমািনতা, আমার যত gণi থাkক না েকন, েসi gণ িনেয় আিম কখনi িনেজেক িবরাট িকছু 
মেন করিছ না আর িনেজর gেণর বয্াপাের aপেরর কােছ িনেজেক জািহরo করিছ না। 
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 aিভজাতs ভারত, েহ aজুর্ন ei েয ৈদবী gেণর কথা বলা হল, ei gণ gেলাi হে  িঠক িঠক আিভজােতয্র লkণ। 
আমরা মেন কির ভােলা বািড়, ভােলা গািড়, aেনক টাকা থাকেল তােকi আিভজাতয্ বলা হয়। িকnt তা নয়, ei ৈদবী সmদ যার 
মেধয্ আেছ তারi আিভজাতয্ আেছ বলেত হেব। ei gণ gিল যিদ থােক তাহেল আিভজাতয্ আেছ, যার েনi তার সব িকছু 
থাকেলo আিভজাতয্ েনi বলেত হেব, তাহেল েস aসংsতৃ। যােদর আsিরক বৃিt তােদর িক হয় – 
  

দেmা দেপর্াহিভমান  েkাধঃ পাr েমব চ। ajানং চািভজাতs পাথর্ সmদমাsরীm ।।৪।। 

 দmঃ শbেক িবিভn জায়গায় িবিভn ভােব aথর্ করা হয়, িকnt eখােন হে  ধমর্ জী, ধেমর্র পতাকােক খুব u ঁচু কের রাখা, 
আমার মত ধািমর্ক েকu েনi। যখন kmেমলার মত বড় েমলা হয় েসখােন সাধুেদর তাঁবুেত খুব u ঁচু uচঁু পতাকা লাগান থােক, যার 
পতাকা যত uঁচু েস তত বড় পাNা। দm মােন হে  েলাকেক েদখােনা আিম eকটা িবরাট িকছু। দপর্ঃ, eটাo aহ ার, িনেজর জn 
aহ ার হে  না, িকnt িনেজর বংশ, পিরবার িনেয় aহ ার। eখােন aহ ার di রকেমর আিম aমুক বড় বংেশর, িdতীয় আমার 
ei সাফলয্। egেলা সবi আsিরক বৃিt, যােদর মেধয্ আsিরক বৃিt আেছ তােদর মেধয্ ei দm, দপর্ egেলা aতয্িধক েদখা 
যােব। aিভমানঃ, িনেজর মেধয্ খুব aহ ার আেছ িকnt pকাশ করেছ না, েভতের েভতের খুব aহ ার থােক। েkাধঃ, রাগ করা। 
পাr , কাuেক কড়া কথা বলা, কটূ কথা বলা। যখন কাuেক আঘাত িদেয় বয্  কের িকছু বলা হয় েসটাi কড়া কথা। েকu 
হয়েতা কানা তােক বলেছ sনয়না। an িভkা করেছ, ei ধরেণর েলােকরা বলেব, বাঃ েতামার েচাখটা দাrণ েতা। egেলা চয্াংড়া 
েছেলরা িনেজেদর বnুেদর মেধয্ কের থােক। মাnষ যখন জnায় তখন তারা sভাবতi aসংsৃত হেয়i জnায়। েসiজn বা ােদর 
মেধয্ pথেমর িদেক আsিরক বৃিtটা pবল থােক, পিরবাের েযমন েযমন বড় হেত থােক বািড়র সংsৃিত আর anশাসন তার ei 
আsিরক বৃিtেক মািজর্ত করেত থােক। মাজর্ন করেত করেতi ধীের ধীের আিভজাতয্টা আসেত থােক। ajানং, কতর্বয্ আর 
aকতর্েবয্র বয্াপাের aj, িক করা uিচত আর িক করা uিচত নয় ei jানটা তার থােক না। চািভজাতs পাথর্ সmদমাsরীm  যারা 
ei ধরেণর gণ িনেয় জn িনেয়েছ তারা হে  আsিরক বিৃt সmn বয্িk। যােদর মেধয্ ৈদবীসmদ আেছ eকমাt তােদরেকi 
আিভজাতয্ বলা হয়। ei আsরিক সmদেক পের আরo িবsািরত ভােব আেলাচনা করেবন। ei dেটা, ৈদবী o আsিরক সmদ 
যার থােক তার িক হয়? 
 

ৈদবী সmিdেমাkায় িনবnায়াsরী মতা। মা শুচঃ সmদং ৈদবীমিভজােতাহিস পাNব।।৫৫।। 

 যিদ ৈদবী সmদ কাrর মেধয্ eেস যায় তাহেল েস মুিkর িদেক eিগেয় যায়। সttgণ যােদর eেস যায় তােদরi মেধয্ 
ei ৈদবী সmদ জাgত হয়, সttgণ না হেল ৈদবী সmদ আেস না। যােদর মেধয্ আsিরক বৃিt আেছ তােদরেক আেs কের েবঁেধ 
িনেয় চেল যায়, সংসােরর িদেক তােক েঠেল েদয়। eiসব কথা শুেন aজুর্েনর মাথা ঘরুেত আরm কেরেছ ei েভেব েয, ei যত 
ৈদব সmেদর কথা বলা হল, egেলা আমার মেধয্ আেছ িক েনi িক কর বুঝব। ভগবান ীকৃ  anযর্ামী, িতিন aজুর্েনর মেনর ভাব 
বুঝেত েপের তাঁেক আ াস িদেয় বলেছন – মা শুচঃ সmদং ৈদবীমিভজােতাহিস পাNব -  েহ aজুর্ন, তুিম েশাক কেরা না, েতামার 
ঘাবড়াবার িকছু েনi ৈদবী সmদ িনেয়i েতামার জn হেয়েছ। আেগর আেগর জn েথেক ei ৈদবসmদ তুিম িনেয় eেসছ। গীতােত 
পুনজর্েnর uপর খুব েবিশ কর েজার েদoয়া হেয়েছ। আসেল গীতােত েয eতgেলা ৈদবীসmেদর কথা বলা হেয়েছ, েকান েলােকর 
মেধয্i সব কিট ৈদবীসmদ eকসােথ থােক না। িকnt কাrর মেধয্ d-চারেট ৈদবীসmদ যিদ খুব দৃঢ় ভােব থােক আর েস যিদ ভােব 
আমােক uপের িদেক uঠেত হেব তাহেল বািক gণgেলা আেs আেs তার মেধয্ pকিটত হেত থাকেব। তারপর বলেছন – 
 

েdৗ ভতূসেগর্ৗ েলােকহিsn ৈদব আsর eব চ। ৈদেবা িবsরশঃ েpাk আsরং পাথর্ েম শৃণু।।৬।। 

 সৃি  যখন হেয়িছল তখন ei di রকেমর সmদ সmn মাnেষর সৃি  হেয়িছল ৈদব o আsর। পুরােন eটােকi an ভােব 
বলা হেয়েছ, েসখােন বলেছ pজাপিতর di সnান, েদবতা আর asর। গীতােত েদবতা বা asেরর িদেক িনেয় যাoয়া হে  না, 
eখােন শুধু মাnষেক িনেয়i বলা হে । ৈদবীসmেদর বয্াপাের ভগবান িবsািরত ভােব বলেলন eবার ভগবান আsরী সmেদর কথা 
বলেছন। গীতােত eেস gণgেলােক d ভােগ ভাগ কের েদoয়া হেয়েছ। মাnষ মাti di ধরেণর gণ িনেয় জnায়, িকছু মাnেষর 
মেধয্ থােক ৈদবীসmদ eবং িকছু মাnেষর মেধয্ আেছ আsিরক সmদ। pথম িতনেট ে ােক মাnেষর ৈদবীসmেদর কথা বলা হল। 
eর পর েথেক আsিরক বৃিt gিলেক িনেয় বলেছন – 
 

pবিৃt  িনবিৃt  জনা ন িবdরাsরাঃ। ন েশৗচং নািপ চাচােরা ন সতয্ং েতষ ুিবদয্েত।।৭।। 

 আsিরক বৃিt সmn যারা, তারা ভােলা ভােলা েয gণ gেলা রেয়েছ েসgেলা anশীলন করা েতা দূেরর কথা ei 
gণgেলার বয্াপাের তােদর েকান ধারণাi েনi। েবেদ d রকম ধেমর্র কথা বলা হয় – eকটা হে  pবৃিtলkণ ধমর্ আর িনবৃিtলkণ 
ধমর্। pবৃিtলkণ ধমর্ হে  eকটা িকছুেত লাগা, আর িনবিৃtলkণ ধমর্ হে  সের আসা। pবৃিtমাগর্ হে  গৃহsধমর্ আর িনবৃিtমাগর্ 
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হে  সnয্াসধমর্। িকnt pবৃিt হে  eকটা িকছুেত মন েদoয়া, িকnt eকজন সnয্াসী যখন সnয্ােসর িদেক মন িদল তখন বলা হয় 
সnয্ােস তার pবৃিt হেয়েছ, eখােন তার জগৎ েথেক িনবৃিt হেয়েছ। িনবৃিtমাগর্ হে  সnয্াস, িকnt িনবৃিt মােন হে  সের আসা। 
সnয্াসধেমর্ যখন pবৃিt হয় তখন তােক বলা হে  িনবৃিtমাগর্, িনবিৃt আর িনবৃিtমাগর্ dেটা আলাদা িজিনষ। egেলা খুব সূk 
তফাৎ। pবৃিt হে  েকানটা করেত হয় আর িনবৃিt হে  েকানটা েথেক সের আসেত হয়, pবৃিt আর িনবৃিt ei dেটা eকসােথi 
চেল, েসিন্Tিফuগাল েফাসর্ o েসিন্Tিফuডাল েফােসর্র মত eক সে  থােক। আমরা eখন েষাড়শ aধয্ায় aধয্য়ণ করিছ, মােন eর 
মেধয্ আমােদর pবৃিt আেছ। eরপর আমরা চা পান করেত যাব তখন চােয় pবৃিt হেয় যােব, eখান েথেক তখন sাভািবক ভােবi 
িনবিৃt হেয় যােব। eকটা িজিনেষর েথেক িনবৃিt না হেল an িজিনেষ pবৃিt হয় না। eখােন বলেছন – পুrষাথর্ সাধেন pবৃিt। 
পুrষাথর্ হে  ধমর্, aথর্, কাম o েমাk, ei চারেটেত েলেগ থাকাটা হে  িঠক িঠক pবৃিt। আর eখােন িনবিৃt মােন aনথর্েহেতা, 
েযgেলা aনথর্ কারণ েসখান েথেক সের আসা। eখােন িনবৃিt বলেত সnয্াসেক েবাঝাে  না, বলেছন সের থাকেত হয়। েকাথা 
েথেক সের থাকেত হয়? aনথর্েহেতা, েযgেলা পুrষাথর্ সাধেন সাহাযয্ কের না, েযমন িমেথয্ কথা বলা, চুির করা, ছল করা iতয্ািদ 
egেলা সব হে  aনথর্ কারণ। ভগবান বলেছন, যােদর আsিরক বৃিt তােদর ei pবৃিt আর িনবিৃtর jান eেকবােরi থােক না। 
dেযর্াধন েযমন বলেছন, আিম ধমর্টা িক জািন িকnt তােত pবৃিt হয় না, aধমর্টা িক েসটাo জািন িকnt েসখান েথেক মন সের 
আসেছ না। pবৃিt মােন ধেমর্ মন েদoয়া আর িনবৃিt মােন aধমর্ েথেক িনেজেক সিরেয় আনা। eখােন eiটাi বলা হে , আsিরক 
মেনাভাবাপn বয্িkর pবৃিt আর িনবৃিtর jানi থােক না। dেযর্াধন eেদর েথেক eক ধাপ eিগেয় িগেয় বলেছ, েস ধমর্ o aধমর্টা 
জােন িকnt aধমর্ েথেক সের আসেত মন চাiেছ না। eখােন িকnt তা বলা হে  না, যারা আsিরক তারা জােনo না ধমর্ েকানটা 
আর aধমর্ েকানটা। eরা মেন কের আিম েযটা করিছ েসটাi িঠক।  
 

 ন েশৗচং নািপ চাচােরা ন সতয্ং েতষু িবদয্েত – আsরিক বৃিt সmn েলােকর মেধয্ িতনেট িজিনেষর aভাব িবেশষ ভােব 
পিরলিkত হয় – েশৗেচর aভাব, আচােরর aভাব আর সেতয্র aভাব। যারা কম বয়সী তােদর েkেt ei িজিনষgেলা pেযাজয্ 
নয়। িকnt eকটা বয়েসর পর ei িতনেট িজিনেষর aভাব থাকাটা eেকবােরi বা নীয় নয়। আেগকার িদেনর bাhণ েছেলেদর 
েছাটেবলা েথেকi ei aভয্াস gেলােক anশাসেনর মাধয্েম ৈতরী কিরেয় েদoয়া হত, যার ফেল eরাo খুব কেঠার ভােব পালন 
করেত বাধয্ থাকত, েসখােন েকান চালািক করেত পারেতা না, eo জানেতা েয eটাi আমােদর জীবনচচর্া। eরাo আশায় বেস 
থাকেতা কেব আমার uপনয়ন হেব, uপনয়ন হoয়া মােন েবদারm, আিম েবদেক জানেত পারেবা। eখন সব িকছুi eকটা uপাচার 
আর আn ািনক পযর্ােয় চেল েগেছ। আচারঃ হে , শাst আর আচােযর্র কাছ েথেক েয িজিনষgেলা আিম েজেন েগলাম eবার 
েসটােক িঠক ভােব পালন কের যাoয়া। সব েশেষ ততৃীয় হে  সতয্m  - িজিনষটা িঠক েয রকম, েসi রকম না বলাটাi হে  
aসতয্। 
 

 যারা আsিরক বৃিt সmn তারা aশুd হেব, েপাশাক, শরীেরর বয্াপাের েকান েশৗচ রkা করেব না, eঁেটাখাটা িকছুi 
মানেব না। eরা মায়াবীনহ, মায়াবীনহ মােন dরাচারী, েদখায় eক রকম কের an রকম, eেদর সব িকছুi ছল, কপট আর 
িমথয্াচাের ভরা। কথাo িমথয্া বেল আর আচরণটাo িমথয্া। ei িতনেট যার মেধয্ থাকেব েস হল পুেরাপুির asর। ei িতনেটi 
যিদ কাrর মেধয্ না থােক তাহেল েস ৈদবী সmn। তেব সবার মেধয্ িকছু না িকছু ei আsিরক gণgেলা থােক। aেনেক eমন 
শুdাচারী েয চা খাoয়ার পরo হাত ধুেয় েনয়। টাকা-পয়সা egেলা হে  লkী আর িবদয্া হে  সরsিত। eiজn eকিদেক চা 
খাে  আবার েসi হােত টাকা পয়সা ঘাটেত েগেল মনটা খঁুত খঁুত করেব, যারা িঠক িঠক আচাির তারা েসiজn বাiের েবিরেয় চাo 
খােব না। পূেজার সময় পূজারীেক যিদ েকান কারেণ eকটা কথা বলেত হয় তাহেল তােক আচমণ কের শুিd কের িনেত হয়, কারণ 
কথা বলা মােন মুখেক eঁেটা কের েদoয়া। aেনেক মেন করেত পােরন egেলা শুিচবাঈেয়র পযর্ােয় চেল যায়। িকnt egেলােক 
শুিচবাঈ েদােষর মেধয্ গণয্ করা যায় না, কারণ যারা শুিচবাঈgs তারা সব সময় তটs থােক ei বুিঝ আমার aেশৗচ হেয় েগল, 
সব সময় েগল েগল ভাব। িকnt যখন খুব পিবt ভােব u  ভাব িনেয় পূেজা কের তখন কথা বলেল মখুটা eঁেটা হেয় যােব ei 
বয্াপাের পূজারীেক সব সময় সজাগ থাকেত হয়। ঠাkর েযটােক শুিচবাঈ বলেছন eটা eক pকার মানিসক বয্ািধ ei বয্ািধেক 
ডাkারী ভাষায় বলা হয় oিসিড, Obsessi ve Compul si ve Di sorder  , oিসিড যখন eেস যায় তখন তার মনটা সব সময় শ ােত 
থােক, দরজায় তালা লাগাল, d পা চেল যাoয়ার পর আবার িফের eেস েদখেব তালা লাগান হেয়েছ িকন। egেলা শুিচবাঈ, ঠাkর 
eেদর কথাi বলেছন। িকnt যােদর আধয্ািtক জীবন তােদর আচার o েশৗচ aতয্n aতয্াব ক। শুিচভাব না থাকেল কখনi 
আধয্ািtক জীবন হেবi না। sামীজী eকবার িকসব েখেয় দিkেণ ের ঠাkেরর কােছ িগেয় বলেছন – আিম আজ aেনক kখাদয্ 
েখেয় eেসিছ। মােন sামীজী আেগ থাকেতi ঠাkরেক সাবধান কের িদে ন, ঠাkর আচাির bাhণ িকনা, েকাথায় বসেল িক aশুিচ 
হেয় যােব তাi। ঠাkর বলেছন, oেত েতার িকছু হেব না। sামীজী যাi খাননা েকন তােত তাঁর কখন aশুিd হেব না। an িদেক 
আভয্nর শুিচতা হে  মেনর শুিd, েযাগশােst ei িনেয় িবশদ আেলাচনা আেছ। aিহংসা, sাধয্ায় egেলা হে  আভয্nর শুিd। 
ৈদবীসmেদ েয gণgেলার কথা বলা হল egেলােক সেচতন ভােব anশীলন করাটাi আভয্nর শুিd। eর পেরর ে ােক বলেছন – 
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aসতয্মpিত ং েত জগদাhরনী রm । aপরsরসmতূং িকমnৎ কামৈহতকুm ।।৮।। 

 আsিরক বৃিt সmn মাnষরা জগতেক েযভােব েদেখ, জগেতর সmেn eেদর েয দশর্ন েসটােকi eখােন বলা হে । eরা 
বেল, aসতয্মpিত ং, আমরা েযমন িমেথয্ িদেয় ভরা ei জগতটাo িমথয্ােত pিতি ত, জগেত সতয্ বেল িকছু েনi। ঠাkর বলেছন 
মেূলা েখেল মূেলার েঢkর oেঠ, আিম আপিন সবাi িমথয্ােক আ য় কের আিছ তাi জগতটােকo েদখিছ aসতয্। জগেতর সব 
িকছুর পিরবতর্ন হে , েকানটাi সতয্ নয়, আর ei জগত শুধুi চালবািজেতi ভরা, ei ভাবটা eেস যায়। apিত ং, eেদর মেত 
ধমর্ আর aধমর্ জগেতর pিত ার কারণ নয়। িকnt শাst বলেছ জগতটা ধমর্ আর aধেমর্র uপর pিতি ত। eর আেগ প দশ aধয্ােয় 
বলা হেয়েছ – gণpবৃdা িবষয়াpবালাঃ, ei সংসারবেৃkর মলূ হে  ধমর্ আর aধমর্। িকnt আsরিক বৃিtর েলােকরা ei কথা মানেব 
না। জগদাhরনী রm  জগত ঈ র িবহীন, eখােন ঈ র বেল িকছু েনi। ভগবান বুdo ঈ র মানেতন না, িকnt eখােন ei 
িজিনষটােক বলা হে  না। গীতােত বলেছ – eকটা িনয়েম ধমর্ o aধমর্ িনয়িntত হে । িকnt ভগবান বুd ei ধমর্চkটােক আবার 
মানেতন, েসটােকi িতিন সারনােথ pিতি ত করেলন। eকটা aদৃ  শিk ei ধমর্েক িনয়ntণ কের। আমরা বিল জগেতর যা িকছু 
সৃি  ঈ েরর, িতিনi সব িকছু িনয়ntণ করেছন, িতিনi সব েদখেছন, আিম আপিন eখােন িকছুi নয়। ei িজিনষgেলােক eরা 
মানেব না, ঈ র বেল আবার িকছু আেছ নািক, সব ফালতু, িকছুi েনi, তাi ঈ েরর েসবা না কের আেগ মাnেষর uপকার কর। 
িকnt aধয্াt শাst বলেছ আেগ ei আিমটােক মােন িনেজেক বাঁচাবার েচ া কর, জগেতাdােরর কাজ তিুম িক আর করেব। ঠাkর 
বলেছন গ ােত বষর্ার সময় pচরু কাঁকড়া হয়। িব bhােN েতামার aিst ei কাঁকড়া েথেকo িনকৃ , তুিম আবার িক জগেতর 
ভােলা করেব! িনেজর ভােলাটা আেগ েদখ, তারপর তুিম aপেরর ভােলা করেত যাo। sামীজী েয বলেছন aপেরর ভােলা করার 
কথা, sামীজী িকnt aপেরর ভােলা করার কথা েকাথাo বলেছন না, িতিন িশব rপী জীেবর েসবা করার কথা বলেছন, ei dেটােত 
তফাৎ আেছ। েসবা করার কথায় বলেছন, তুিম েয েসবা কাজ করছ আসেল তুিম িনেজর ভােলার জni করছ aপেরর জn নয়।   
 

 aপরsরসmূতm , ei আsিরক বৃিtর েলােকর বেল ei জগৎ িকভােব সৃি  হে ? যখন নারী আর পুrেষর সংেযাগ হয় 
তখন সৃি  হয়। নারী পুrেষর সংেযাগ েকন হয়? িকমnৎ কামৈহতুকm  - eর eকটাi কারণ কাম, কাম েহত।ু মেন যখন কাম 
uেdক হয় তখন stী পুrষ কাছাকািছ হয়, কােছ েগেল সৃি  eেগােত থােক। পশু, পািখ, কীট, পত , মাnষ সব pাণীর মেধয্ তাi 
হয়, আর সৃি  eiভােবi চলেছ। eiটাi হে  চাবর্াকেদর মত, িবjানo ei eকi কথা বেল, সৃি  েযটা হয় eটার েপছেন েকান 
aদৃ  কারণ েনi, ধমর্ o aধমর্ বেল িকছু েনi। িবg বয্াঙ হেলা, তারপর েকান ভােব জগেত জীবন eেস েগেছ, তারপর নারী আর 
পুrেষর সংেযােগ সৃি  চলেত থােক। ei ভাবটা গীতার মেত আsিরক ভাব। গীতা ei ভাবটােক asীকার করেছ না, বলেছ eটাo 
আেছ িকnt eটা আsিরক মত। ei ভাব যিদ তুিম রাখ তাহেল িকnt তুিম সংসার বnেন পেড় যােব। ei কারেণ আধয্ািtকতা আর 
িবjান কখনi eকসােথ েযেত পােরনা। সৃি র বয্াপাের িবjােনর েয মত েসটা গীতা কখনi gহণ করেব না। আমােদর েদেশ যত 
আধয্ািtক পুrষ eেসেছন eনারা aদৃ  িজিনষ েযটা েসটােক সামেন িনেয় আেসন। eনারা বেলন, যা িকছু হয় eর েপছেন eকটা 
aদৃ  কারণ আেছ, েসi aদৃ টা anকাের ঢাকা েকান aবst নয়, eেকবাের ৈচতnবান সtা। আিম েয রকম কমর্ করিছ েসi 
রকমi ফল েদেব িকnt চলেব aদৃ  ভােব, oটােক েদখা যায় না। নারী পুrষ সংেযােগর uপেরi যিদ সব িকছু চলত তাহেল, 
বnয্ানারীর বা dেটা সnান হেয় aেনক নারীর আর েকান সnান হয় না, আর aেনক সময় নারী পুrষ সংেযাগ হেয়o িকছু হয় না, 
তাi আমােদর েদেশর নারীরা eখনo সnান কামনার জn ভগবােনর কােছ শরণাপn হয়। আমােদর িহndধেমর্র aেনক শােsti নারী 
পুrেষর সংেযাগ বয্িতেরেকi aেনক জেnর কািহনী পাoয়া যায়, েযমন েকৗরবেদর জn an ভােব হেয়েছ, শুকেদেবর েকান মা 
েনi aথচ তাঁর জn হেয়েছ। আবার pায়i েদখা েযত েকান মিুন বা ঋিষ তাঁর শিk েযটা, েসটােক aিgেত sাপন কের িদেতন, 
তখন aিg হেয় েগল গভর্, েসখান েথেক eকটা সnান েবিরেয় eল। েdৗপদী o ধৃ dয্েmর মাo েনi বাবাo েনi, যেjর aিg েথেক 
eেদর dজেনর জn হেয়িছল। ী ানরা বেল েযােশফ o েমরীর সংেযাগ বয্িতেরেকi িযশুর জn হেয়েছ। িকnt েdৗপদীর েতা েকান 
েযাগােযাগi হয়িন, পুেরাপিুর aিg েথেক হেয়েছ। িযশুর জেnর হাজার বছর আেগ মহাভারত েলখা হেয় েগেছ। যj েথেক জেnর 
aেনক কািহনী মহাভারেতi িলিপবd হেয় আেছ। an িদেক আেরকটা েযটা খুব মারাtক সমsা eেস যায়, তা হল aজুর্নরা 
আkমণ কের drপদ রাজােক বnী কের িনেয় েগেছ। drপদ েসখান েথেক ছাড়া েপেয় রােজয্ eেস যj করার পর েdৗপদীর জn, 
তাহেল aজুর্ন আর েdৗপদীর বয়েসর িবরাট পাথর্কয্ eেস যাে , aজুর্ন েdৗপদীর েথেক pায় আঠােরা বছেরর মত বড়। তাহেল েতা 
েসটা আবার ঐিতহািসক দিৃ েত িমলেব না। েসখােন তাi িক বলা হে ? যj েথেক জn িনেয়i েdৗপদী বড় হেয় েগল। eটা eেতা 
েবিশ aেলৗিকক বয্াপার েয ei বয্াপারটােক aেনক িহndi মানেত চাiেব না। তাহেল আেরকটা েযটা সmবনা থাকেত পাের, eেদর 
আেগi জn হেয় িগেয়িছল িকnt eকটা সমেয় িগেয় যj করার সময় আমার েছেলেক যেjর নােম uৎসগর্ করা হল েdাণাচােযর্র 
বেধর জn। তেব egেলা আখয্ািয়কা বেল েবিশ আkিরক ভােব িনেত েনi। ী ানরা সারা িব েক েবাকা বািনেয় িদেয়েছ িকnt 
ভারেত eেস eরা আর মাথা তুলেত পারল না। ী ানরা বলেছ িযশুর জেnর সােথ বাবার েকান সmকর্i েনi। আমােদর aেযািনজ, 
মােন েযািন েথেকi জn হয়িন ei রকম ঘটনা ভুির ভুির আেছ। তাi বেল আমরা তােদর পূেজা কিরনা, েdৗপদীেক েকu পূেজা 
কেরনা। বয্াসেদেবর সােথ eক apরার েদখা হoয়ার পর তাঁর মন িকছুটা িবচিলত হেয় িগেয়িছল, তখন তাঁর মেন eক সnােনর 
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বাসনার জn হল, uিন তখন তাঁর েতজেক aিgেত সংsাপন কের িদেলন। েসখান েথেক শুকেদেবর জn হল। eক িদক িদেয় 
েদখেত েগেল শুকেদেবর মাo েনi বাবাo েনi। an িদেক মহাভারেত আেছ েয বয্াসেদব ধৃতরাsTািদর জn িদেয়েছন। সৃি র 
েপছেন কাম শিki কাজ কের, িকnt িযশুর েkেt আমরা বলব – hাঁ, িতিন বাবা মার মারফেতi হেয়েছন িকnt শিk েযটা েসটা 
হে  ঈ রীয় শিk। eখােন েযটা বলা হে  েসটা শিkর কথা, ঈ রীয় েকান শিk আেছ িকনা, aদৃ  েকান শিk আেছ িকনা েসi 
বয্াপাের বলা হে ।  
 

eতাং দিৃ মব ভয্ ন াtােনাহlবdুয়ঃ। pভবntয্gকমর্াণঃ kয়ায় জগেতাহিহতাঃ।।৯।। 

 ei ধরেণর al বুিd সmn মাnষ, যারা সব িকছুেত ৈবjািনক বয্াখয্া েখাঁেজ, eেদর পরেলাক সাধন বেল িকছু aবিশ  
থােক না, যার ফেল মনটা সব সময় মিলন থােক। পরেলাক সাধন মােন েযখােন মাnষ েচ া কের িনেজেক uপেরর িদেক িনেয় 
যায়। eরা শুধু েভােগর িদেকi ডুেব থােক, েভাগ ছাড়া আর িকছু জােননা, েবােঝনা। ei ধরেণর েলােকরা আেs আেs 
pভবntয্gকমর্াণঃ, eেদর যত রকেমর কাজ ug o িহংসাtক হয়, িনেজর বাপ-মােক মারেধার করেছ, aপরেক লুেটপেুট খাে । আর 
kয়ায় জগেতাহিহতাঃ, জগেতর aিহেতর জni eরা তােদর জীবনটা পুেরাপুির aপর্ণ কের েদয়।  
 
 

কামমাি তয্ d রূং দmমানমদািnতাঃ। েমাহাদ্ গহৃীtাহসদ্ gাহাn  pবতর্েnহশুিচbতাঃ।।১০।। 

 eেদর মন, িচt সব সময় d ূরণীয় কামেক আ য় কের থােক, যার জn eেদর কামনা বাসনা কখনi পূণর্ হয় না। 
দmমানমদািnতাঃ, দm, aিভমান আর মদ ei িতনেট িজিনেষ eেদর েভতরটা eেকবার পিরপূণর্ হেয় আেছ। aশুিচbতাঃ, eেদর 
আচরণ aতয্n খারাপ, eত খারাপ েয সবারi েচােখ লােগ, েযটা শােstর সে  েমেল না। েমাহাৎ গহৃীtা aসদ্ gাহাn , anরা শাstচচর্া 
কের o grমুেখ বণ কের েয jান pাp হয়, eেদর মেধয্ েসi jােনর aভাব থােক। eর ফেল eরা িনেজরাi েজার কের িকছু 
িসdাn ৈতরী কের ঐভােবi তােদর জীবনটােক চালােত থােক। েযমন, িবjান, েজয্ািতষচচর্া, গিণত ei সব িনেয় িহndেদর েকান 
সমsা িছল না, বর  uেl তারা egেলােক uৎসািহতi কেরেছ। eনােদর কােছ eকটাi িsর িছল তা হে , bh িনতয্ আর বািক 
সব aিনতয্, aিনতয্ মােন বলেত চাiেছন ei িজিনষgিলর িদেক েবিশ মন িদo না। anাn ধেমর্ িবjানেক িনেয় pচুর সমsা 
হয়। যখন ধেমর্র তttেক িঠক িঠক ধরেত না পাের তখন eরা eকটা িনেজর মত িথেয়ািরেক িঠক কের aসদ্  আচরণ করেত থােক, 
েযমন আমার জn যিদ বাবা মার কােমর জn হেয় থােক তাহেল েতা আমার জn eকটাi িজিনষ আেছ েসটা কাম, তাi আিম কাম 
েভাগ করব। িকnt শােstর িদক িদেয় েযেত েগেল সৃি  ঈ েরর, িতিনi ei সৃি  কেরেছন, আমােকo িতিনi কেরেছন। েসiজn 
sামীজী বলেছন, েয সnােনর জেnর জn ঈ েরর কােছ pাথর্না করা হয়িন, েসi সnান সংসাের পেk eকটা aিভশাপ হেয় জnায়। 
কারণ eরা সিতয্কােরর কাম বাসনােত জn িনেয়েছ। an িদেক বাবা-মাo ভাবেছ, ei সnান eখন না eেলi ভােলা হত, তখন 
বুেঝ িনেত হেব ei সnান eক aিভশাপ হেয় eেসেছ। িকnt eo েয আসেছ েসo ভগবােনরi সৃি , ভগবােনর সিৃ র বাiের িকছুi 
েনi। eরপর বলেছন – 
 

িচnামপিরেময়া  pলয়াnামপুাি তাঃ। কােমাপেভাগপরমা eতাবিদিত িনি তাঃ।।১১।। 

 pলয়াnামুপাি তাঃ, মতৃযু্ না হoয়া পযর্n েস িচnামপিরেময়া , dিনয়ার িচnা, aপিরেময় িচnা, েয িচnােক মাপা যায়না 
েসi িচnা ভাবনার েবাঝা মাথায় িনেয় ঘুরেত থােক। িক িনেয় িচnা কের? কাম o েভােগর িচnা, িক েভাগ করব, িকভােব আেরা 
েভাগ করব, আরo েভাগ করার uপায় িকভােব হেব ei িচnা। কামেভাগটাi eেদর জীবেনর মুখয্ uেd , ei েভাগতtt িনেয়i 
চলেত থােক, েভােগর জni নানান রকম পিরকlনা o ছক কের চলেত থােক।   
 

আশাপাশশৈতবর্dাঃ কামেkাধপরায়ণাঃ। ঈহেn কামেভাগাথর্মnােয়নাথর্স য়াn ।।১২।। 

 আশাপাশশৈতবর্dাঃ, শত শত আশাপােশ eরা বd হেয় আেছ। কামেkাধপরায়ণাঃ, কাম আর েkােধর aধীেন eরা বশীভূত 
হেয় আেছ, যার ফেল কাম o েkােধর dারাi eেদর জীবন eিগেয় চেল। কাম হে  eকটা িজিনষেক পাoয়ার i া, আর যখন 
েপেলা না েসটা যােত an েকuo না েপেত পাের তাi তােক ন  কের েদoয়ার i া। ভােলা কের যিদ িবচার করা যায় তাহেল 
জগেতর েবিশর ভাগi ei ধরেণর হয়, জগেতর সবাi যা িকছু কের সব কাম েkাধ পরায়ণ হেয়i কের। ঈহেn 
কামেভাগাথর্মnােয়নাথর্স য়াn , কামেভােগর জn eরা anায় পূবর্ক aথর্ স য়ন কের, ঘুষ েনেব, ছল চাতুির কের েলােকর েথেক 
টাকা হািতেয় েনেব, লটািরেত টাকা ঢালেব। eরা সব সময় িক কের? 
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iদমদয্ ময়া লব্ ধিমদং pােpয্ মেনারথm । iদমsীদমিপ েম ভিব িত পনুধর্নm ।।১৩।। 

 eiটা আমার কbায় eেস েগেছ, eiবার eটােকo কbায় আনেত হেব। ei েকাmািনটােক িকেন িনেয়িছ, eiবার ঐ 
েকাmািনটােকo িকনব। iদমsীদমিপ েম, eটা েতা আমার আেছi, eiবার ঐটাo িকনব। আমার বািড় েকনা হেয় েগেছ eiবার 
গািড়টাo িকেন েফলব। eখন হােত কম িছল বেল ei পাঁচ লাখ টাকার গািড়টা িকনলাম, আগামী বছর ei গািড়টা িবkী কের 
kিড় লাখ টাকার গািড় িকনব। ei ধরেণর বৃিtেত যারা িবচরণ কের বুেঝ িনেত হেব েস eকজন মহা আsিরক বৃিt সmn। আর 
িক কের? 
 

aেসৗ ময়া হতঃ শtrহর্িনে  চাপরানিপ। ঈ েরাহহমহং েভাগী িসেdাহহং বলবাn sখী।।১৪।। 

 আমার ei শtr িছল েসটােক েশষ কের িদেয়িছ, আর বাকী েয কটা শtr আেছ সব কটােক eবার জb কের েদব, েকu 
বাঁচেব না। ঈ েরাহহমহং, আিম হলাম ঈ র, eখােন ঈ র মােন িনেজেক ভগবান aেথর্ বলেছ না, আমার kমতা আেছ। জােননা 
আমার িক kমতা, যখন kমতা েদখাব তখন বুঝেব। রাজৈনিতক েনতা, aিফেসর িবগ বেসেদর মেধয্ ei ধরেণর বৃিt খুব েবিশ 
েদখা যায়, সব সময় বলেত থােক, আমার kমতা জােননা, eতিদন kমতা েদখাiিন eবার েদখাব। আচাযর্ শ র ei uপমা 
িদে ন, েদবদt নােম আমার eক dজর্য় শtrেক েশষ কের িদলাম, আর ei সব di পয়সার কাঙালীেক েশষ করেত কতkণ, 
িপঁপেড়র মত িপেষ েদব। েতামার েথেক বড় কত েনতােক পার করলাম, আর তিুম েক েহ চুেনাপুিট। আিমi kমতাবান, আিমi সব 
েভাগ করব। িসেdাহহং, eখােন িসd মােন জাগিতক সব িকছু েস েপেয় েগেছ, আমার stী, পুt, নািত-নাতিন সব আেছ। বলবাn  
sখী, আমার শরীের শিk আেছ, মেন েতজ আেছ, সব িদক িদেয় আিমi ে , আমার মত আর েকu sখী েনi। শুধু তাi নয় – 
 

আেঢয্াহিভজনবানিs েকাহেnাহিs সদেৃশা ময়া। যেkয্ দাsািম েমািদ  iতয্াjানিবেমািহতাঃ।।১৫।। 

 pায়i েলােকেদর বলেত েদখা যায়, আমার টাকা পয়সা িনেয় েকান সমsা েনi, বংেশর িদক েথেকo kলীন। kলীন 
মােন, সাত পুrষ েথেক আিম ে ািtয় bাhণ। েসiজn ধনবােনর িদক িদেয়, বংেশর িদক িদেয় আমার সমকk েকu হেত পােরনা। 
খবেরর কাগেজ যিদ পাt-পাtীর িবjাপন ভােলা কের েদখা যায়, েসiখােন েছেল বা েমেয়র িববরেণ িঠক ei ধরেণর বৃিtটাi 
েচােখর সামেন েভেস uঠেব। েছেল কত u  বংশ, েছেল eেতা টাকা েরাজগার করেছ। আেগকার িদেন েমেয়রা পর পুrেষর সামেন 
আসেত পারেতা না, আর eখন পাt-পাtী িবjাপেন বলেছ, আমার েমেয় ei রকম েদখেত, আমার েমেয় eত েলখাপড়া কেরেছ 
iতয্ািদ। যেkয্ দাsািম, আিম eমন যj করব েয, েকu ei রকম যj েকান িদন েচােখ েদখা দূের থাক, কlনাo করেত 
পােরিন। দাsািম, আিম দান করব, eমন দান করব েয েলােকর েচাখ কপােল uেঠ আসেব। েমািদ , যত রকেমর আনn হেত 
পাের আিম সব আনn করব। িক রকম? যারা নাচগান কের তােদরেক আিম েডেক আসর বসাব, েসখােন আিম েনাট ছুড়ব। যখন 
েকu বািড়েত an ানািদ কের তখেনা ei িজিনষটাi তােদর মাথায় বাসা েবঁেধ থােক। বািড়েত েছেলর ৈপেত েদেব েসখােনo d 
পয়সার ভাড়ােট নাচনীoয়ািলেদর িনেয় নাচ করােব। 
 

aেনকিচtিব াnা েমাহজালসমাবৃতাঃ। pসkাঃ কামেভােগষ ুপতিn নরেকহশুেচৗ।।১৬।। 

 আিম ধনী, আিম u বংেশর, আমার সমান আর েক আেছ, ei সব কের কের aিবেবকী হেয় যায় আর egেলােক ধের 
রাখার জn বা aজর্ন করার জn নানা রকেমর স l কের কের eেদর িচtটা ei সেবi মt হেয় থােক আর eেতi eেদর িচtটা 
সব সময় িবিkp হেয় থােক। পতিn নরেকহশুেচৗ, eর ফেল eরা eমন পাপ করেত থােক েয মৃতযু্র পর সব েথেক েয aশুিচ নরক 
আেছ, েসখােন িগেয় পিতত হয়। শ রাচাযর্ eকজন েঘার aৈdতবািদ হেলo িতিন ei সব িকছুেক মানেতন।  
 

আtসmািবতাঃ sব্ ধা ধনমানমদািnতাঃ। যজেn নামযৈjেs দেmনািবিধপবূর্কm ।।১৮।। 

 আtসmািবতাঃ, আমার মত gণ আর কাrর মেধয্ েনi। যারা সাধু পুrষ, সমােজর যারা aggণয্ পুrষ তারা ei ধরেণর 
েলাকেদর ভােলা বলেছন না, সmান করেছন না িকnt eরা িনেজেক মেন করেছ েস িবরাটা িকছু। িকছু েতাষামিুদ আর েমাসােয়িব 
ধরেণর েলাক যােক ভােলা বলেছ েস কখনi pকৃত ভােলা েলাক নয়। সাধু পুrষরা, সমােজর ে  পুrষরা যােক ভােলা বলেব েসi 
ভােলা েলাক। আিম ভােলা না খারাপ েলােক িক বলেছ তােত িকছুi হেব না, েলােকরা আমােক যতi ভােলা বলুক, েকান সাধু 
পুrষরা যখন আমােক ভােলা বেল sীকৃিত েদেব তেবi আিম বুঝব েয আিম সিতয্কােরর ভােলা েলাক। বলা হে  েলােক িক বলেব 
েসিদেক তািকo না। আব i তাকােব, তা নাহেল আিম জানব িক কের েয আমার মেধয্ ei gণgেলা রেয়েছ, িকnt েসi েলাকgেলা 
েক? সাধু পুrষ যারা। তাহেল সাধু পুrষ কারা? েকাথাo না েকাথাo আিম মেন কির েয ei েলাকgিল সাধুপুrষ। eরাi যখন 
আমার কাজেক sীকৃিত েদেব তেবi আিম মেন করেত পাির েয আমার কাজটা িঠক। eর বাiের েয যাi বলুক, ভােলা বলুক িক 
মn বলুক তােত িকছুi আমার যায় আেস না। eখােন আচরেণর বয্াপাের ei কথাi বলা হে , আিম িক করিছ েসটার েকান grt 
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েনi, িকnt সাধুপুrষরা ei বয্াপাের িক বলেছ। যজেn নামযৈjেs দেmনািবিধপূবর্কm , eরা যj করেব িকnt েসi যেjর েপছেন 
eকটাi uেd  আমার নাম যশ। আর ei ধরেণর যেj েকান আচার েনi েকান িবিধ েনi। যিদo আমােদর পরmরােত িববাহ 
an ান eকিট পিবt যj, িকnt iদািনং কােল িববাহ an ােন যা হয়, েদেখ মেন হয় েযন িসেনমার শুয্িটং চলেছ। সব িকছুi 
aিবিধপূবর্কm  হে । eর ফেল িক হয় – 
  

aহ ারং বলং দপর্ং কামং েkাধ  সংি তাঃ।  মামাtপরেদেহষ ুpিdষেnাহভয্sয়কাঃ।।১৮।। 

 eেদর aহ ার হে  শুধু িনেজেক িনেয়, আিম আিম আিম কের যাে , সব িকছুেতi আিম আিম করেত িগেয় যাঁরা 
সৎেলাক মহাপুrষ তাঁেদর েদাষ আিব ার করেত থােক eবং তাঁেদর anকরণ না কের িনেজর মিজর্মািফক চেল। aপরেক পীড়া 
uৎপাদেন pচN kমতা থােক, আর দেপর্ পিরপূণর্ থােক। দপর্ হে , eমন aহ ার তােদর হেয় যায় েয, pেয়াজেন eরা কােমর 
pবােহ িনেজেদর ধমর্েক পযর্n aিতkম কের যায়। eমন কাম েয, eেদর মন সব সময় stীজািতর pিত কােমর িবকাের িবকারgs 
থােক। ei কাম যখন pিতহত হয় তখন েkােধর বৃিtেত আ n হেয় যায়। eরা ঈ েরর বাকয্েক ul ন কের চেল, ঈ েরর কথা 
মত না চলা মােন ঈ রেdষী। ঈ রেdষী হেয় eরা িনেজর েভতের আর aপেরর েভতের anযর্ামীrেপ ঈ র িযিন আেছন, তাঁেক 
aবেহলনা কের। তার সামেন েকu aপেরর সদ্ gেণর pশংসা করেল েস বলেব – আের egেলা সব ভNািম, ভােলা কের েখাঁজ নাo 
eর েভতের েভতের eর aেনক বদমতলব আেছ। ei েয েস িনnা করল, ei িনnাটা েস তার েভতের িযিন anযর্ামী আেছন তাঁর 
িনnা করা হল। কােক েস ক  িদল? anযর্ামীেক, eটাi শাst িনেষধ করেছ। শাst বলেছ – আমরা েকu যখন ক  পাi, েসi ক টা 
anযর্ামী পান, েসiজn কাuেক েকান রকম ক  িদেত েনi। eরােতা শােstর কথা মানেব না, তাi eেদরেক ভগবান িক কেরন? 
 

তানহং িdষতঃ kরূাn সংসােরষ ুনরাধমাn । িkপাময্জsমশুভানাsরীেষব্ব েযািনষু।।১৯।। 

 ভগবান বলেছন আিম ei ধরেণর িdষতঃ, সাধুিবেdষী, kূর, নরাধমাn  মােন নরাধম িনকৃ  aশুভকারীেদর িনেkপ কের 
িদi। েকাথায় ভগবান িনেkপ করেছন? আsরীষু েযািনষু – নরকrপ েয জঘn আsিরক েযািন আেছ, েসখােন েফেল িদi। eখােন 
ভগবান বলেছন আিম েফেল িদi, আমােদর মেন রাখেত হেব আtা মােন anযর্ামী আর ঈ েরর মেধয্ েকান তফাৎ েনi। anযর্ামী 
আমােদর সমs কাজকেমর্র িহেসব রােখন, আর আমার মেনর েভতের েয ভাবটা আেছ েসটাi বাiের আমার শরীের ফুেট uঠেব। 
আমার anযর্ামী সব িহেসব রাখেছ, eখন আিম েযমন েযমন ভােলা মn কাজ করিছ, েসi কেমর্র anসাের anযর্ামী আমােক িঠক 
েসi রকম েযািনেত িনেয় যােবন। eখন eটা ঈ রi করাে ন বিল আর anযর্ামীi করাে ন বিল, তােত িকছু যায় আেস না, েসটা 
eকi িজিনষ। িকnt মলূ কথা হে  আিম েযমনিট কমর্ কেরিছ পেরর জেn েসi anসােরi আিম েযািন পাব, eর বাiের েকান 
ভােবi যােব না। ঈ র হে ন কমর্াধয্k, িতিন না থাকেল েয কমর্ করা হেয়েছ েসi কমর্ফল কমর্কতর্ার কােছ েপৗঁছােব না। ei িদক 
েথেক বলা যায় েয, তাঁর i ােতi eigেলা হে । আবার ৈচতn ছাড়া েকান কাজ হয় না, sতরাং তাঁর i ােতi সব হে । িকnt 
মলূ দায়টা আেস আমার uপর। ভগবান িনেজর খামেখয়ািল মত কাuেক ঈ েরর িদেক িনেয় যাে ন আবার কাuেক িবপেথ িনেয় 
যাে ন তা কখনi হয় না। আিম েয রকমিট কেরিছ িঠক েসi রকমিটi পাব। তেব যিদ েকu তাঁর শরণাগত হেয় যায় তখন ভগবান 
তােক কেমর্র pারb েথেক বাঁিচেয় েদন। eখােনo েসi কথাi হে , তাঁর anযর্ামীi তােক বাঁচায়। আচাযর্ শ রo তাঁর ভাে  
বলেছন – যারা aশুভ কাজ কের, kূর কমর্া তারা বাঘ, িসংহািদ েযািনেত িগেয় জn েনয়। যােদর খুব মাংস খাoয়ােত আসিk তারা 
পের শkন হেয়i জnােব, শুধু মাংস েখেয়i থাকেব an িকছু আর তােক েখেত হেব না। 
 

আsরীং েযািনমাপnা মঢ়ূা জnিন জnিন। মামpাৈপয্ব েকৗেnয় তেতা যাnয্ধমাং গিতm ।।২০।। 

 বলেছন আsরী েযািনেত eরা জn জn েকবল ঘুরেতi থােক। মামpাৈপয্ব েকৗেnয়, েহ kিnপুt, eরা আমােক কখনi 
লাভ করেত পােরনা, আর আমােক না েপেয় eরা েকবল নীেচর িদেক পিতত হেয় aধম গিত pাp হয়। eখন েয ঐ রকম নীচ 
েযািন েথেক আরo নীচ েযািনেত েযেত থােক, েস মেন কের আিম েবশ sেখi আেছ। ঠাkর eর খুব snর uপমা িদে ন – gবের 
েপাকােক নারদ বলেছন – িক েগাবেরর মেধয্ পেড় আিছস, চল আিম েতােক ৈবkেন্ঠ িনেয় যাব। gবের েপাকা নারদেক বলেছ – 
ৈবkেন্ঠ েযেত পাির িকnt oখােন ভােলা েগাবর পাoয়া যােব িকনা আেগ বল? gবের েপাকােতা েগাবেরর মেধয্ খুব আনেn আেছ। 
িকnt যারা u  আধােরর তাঁরা েদখেত পাে ন েয eরা িক কে র মেধয্ পেড় আেছ। মাম apাৈপয্ব, মােন আমােক না েপেয়, িকnt 
আচাযর্ শ র eখােন আরo পির ার কের ভাে  বলেছন – ভগবানেক পাoয়ার েতা েকান p i েনi, eখােন মাm  মােন ভগবােনর 
েয পথ, েসi পেথ চেল না বেল আরo নীেচর িদেক চেল যায়, sতরাং ভগবানেক পাoয়ার কথা আসেছi না।  
 

 ei aধয্ােয়র kিড়র নং ে াকিট খুবi তাৎপযর্পূণর্। aধমাং গিতm  ei বয্াপাের বলেত িগেয় ৈdতবাদী মা াচাযর্ বলেছন, 
aধমাং গিতm  মােন িচরnন নরক। িকnt িচরকােলর জn নরক ei ধারণা িহndেদর মেধয্ কখন িছল না। মা াচােযর্র সমেয়র িকছু 
আেগ থাকেতi ভারেত iসলাম ধমর্ খুব ভােলাভােবi eেস িগেয়িছল। িতিন হয়ত iসলাম ধমর্ েথেক ei িচরnর নরেকর ধারণাটা 
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িনেয় থাকেত পােরন, িকnt ভারেতর আধয্ািtক ঐিতেh ei ধারণা কখনi িছল না। eখােনo বলা হে  aধম গিতেত চেল যােব 
aথর্াৎ খুব নীেচর িদেক চেল যােব, িকnt তাi বেল িচরকােলর জn নরেক চেল যােব েসটা কখনi হেব না। েসখান েথেকo েস 
eকিদন uেঠ দাঁড়ােব, কেব uঠেব আর কত শত েকািট বছর লাগেব তার িহেসব েকu িদেত পারেব না। িহndধেমর্র পরmরােত di 
রকেমর গিতর কথা বলা হয়, eকটা হে  নীেচর িদক েথেক uপেরর িদেক যাে , আেরকটা oপর েথেক নীেচর িদেক আেস। 
ডারuেনর সে  আমােদর েকান িবেরাধ েনi, িববতর্নেকo আমরা মািন িকnt িববতর্েনর সােথ সােথ আমরা বিল েযমন তুিম uপের 
িদেক যােব েতমিন েতামােক নীেচo েযেত হেত পাের।  
 

 আমরা eখােন যত েলাক আিছ তার মেধয্ di ধরেণর েলাক আেছ, েকu uপর েথেক নীেচ eেসেছন েকu আবার নীেচর 
েথেক uপের eেসেছন। েকu েদবেলাক ঋিষেলাক েথেক নীেচ eেসেছন আবার েকu আেছন যারা পশুেযািন েথেক বা আিদম ববর্র 
েথেক uপেরর িদেক eেসেছন। যারা নীেচর েথেক uপের আেস তারা খুব আনেn থােক। dজন েলাক আেছ eবং dজেনর কােছi 
eক েকািট টাকা আেছ। eেদর eকজন খুব আনেn আেছ আেরকজন মনমরা হেয় আেছ। েয eক লাখ েথেক eক েকািটেত eেসেছ 
েস মহা আনেn থাকেব আর েয eকশ েকািট েথেক eক েকািটেত eেসেছ তার মন খুব খারাপ থাকেব। িঠক েসi রকম েয uপর 
েথেক নীেচ eেসেছ েস শািnেত থাকেত পারেব না, িকnt েয নীেচর েথেক uপের eেসেছ েস বলেব েবশ আিছ। েসiজn ঠাkর 
বলেছন – যার ei েবাধ হে  েয আিম েবশ আিছ, েস িকnt আধয্ািtক জীবেন eেগােত পােরনা। েয তার বতর্মান aবsােত েবাধ 
কের ei aবsায় আমার মেন শািn হে  না, েসi eেগােত পাের, তার মােন েস uপর েথেক নীেচ eেসেছ, েস ei aবsােত 
শািnেত থাকেত পােরনা। েয aধম গিতেত েযেত থােক eকটা জায়গায় িগেয় েস েথেম যায়। eত কথা কাrেক বলেল েস িকছুi 
ধরেত পারেব না, েস আরo ধাঁধায় পেড় যােব। েসiজn ভগবান aজুর্নেক সংেkেপ বলেছন –  
 

িtিবধং নরকেsদং dারং নাশনমাtনঃ। কামঃ েkাধsথা েলাভssােদতtয়ং তয্েজৎ।।২১।। 

 ভগবান বলেছন, তুিম সংেkেপ েজেন নাo ei েয aধম গিত pািpর কথা বলা হে , ei aধম গিত নরেকর dার িতনিট 
– কামঃ েkাধsথা েলাভঃ, কাম, েkাধ o েলাভ ei িতনেটi নরেকর dার। কাম হে  েকান িকছু পাoয়ার বাসনা, েkাধ, না েপেল 
েরেগ যাoয়া আর েলাভ, েযটা আমার পাoয়ার কথা নয় িকnt aপেরর আেছ বেল েসটােক পাoয়ার i া। মলূতঃ পুেরা বয্াপারটা 
হে  কামেক িনেয়। িdতীয় aধয্ােয় ei িজিনষটােক আরo িবsৃত ভােব আেলাচনা করা হেয়েছ – ধয্ায়েতা িবষয়াn  পুংসঃ। eকটা 
িজিনষেক পাoয়ার i া হেয়েছ, েসi িজিনষটােক েপেল eক রকম মেনর বৃিt হেব, না েপেল an রকম বৃিt হেব। ei বৃিtgিল 
eকটা জায়গায় িগেয়i দাঁড়ায়, েসটা হে  কামঃ। ei িতনেটi জীেবর aেধাগিতর কারণ, sতরাং েহ aজুর্ন তুিম ei িতনেটেক 
িবষবৎ তয্াগ কের েবিরেয় eেসা।  
 

eৈতিবর্মুkঃ েকৗেnয় তেমাdাৈরিstিভনর্রঃ। আচরতয্াtনঃ ে য়sেতা যািত পরাং গিতm ।।২২।। 

 ei িতনেট বৃিt কাম, েkাধ o েলাভেক যখন েকান মাnষ তয্াগ কের েবিরেয় আসেত পাের, তখন েবাঝা যােব eবার েস 
আধয্ািtক পেথর সাধনায় েনেমেছ। আtকলয্ােণর জn সাধন, েযটা কামেkাধািদর জn করেত পারত না, আমরা যখন জপ-ধয্ােন 
বিস তখন েবিশkণ বসেত পািরনা, কারণ িকছুkণ পেরi েকান ভােব মনটােক আসন েথেক তুেল েদেব। আসেল আমােদর মেধয্ 
কামনা-বাসনা িগj িগj  করেছ, আমরা িনেজরাo জানেত পািরনা েয আমােদর মেধয্ কামনা-বাসনা আেছ, egেলা কায়দা কের 
আমােক আসন েথেক uিঠেয় েদেব। িকnt কাম, েkাধ আর েলাভ ei িতনেট যখন পুেরাপুির চেল েগল, eরপর aেনকkণ টানা 
আসেন বেস জপ-ধয্ান করেত পারেব। সব িকছুর মেূল রেয়েছ কাম, কােমর পুিতর্ না হেলi নানা রকেমর আsিরক বৃিt, েযgেলার 
বণর্না করা হল eর সবটাi কাম েথেকi হেয়েছ। ei িতনেট েথেক মন যখন পুেরাপুির েবিরেয় আেস তখনi – আচরতয্াtনঃ 
ে েয়া, ে েয়ার পেথর পিথক হয়, তার আেগ পযর্n হয় না। েয িজিনষgেলা আেগ করা সmব হি ল না, eiবার েস েসi 
িজিনষgেলাi করেত শুr কের। eরপর আেরক ধাপ eিগেয় তারo েয মূল েসটা িক বলেছন? 
 

যঃ শাstিবিধমৎুসজৃয্ বতর্েত কামকারতঃ। ন স িসিdমবােpািত ন sখং ন পরাং গিতm ।।২৩।। 

 গীতার মূল সমsা িছল aজুর্ন যুd করেব না।  েসi সমsােক তুিম িকভােব সমাধান করেব? eiবার ভগবান aজুর্নেক 
বলেছন – েহ aজুর্ন, শাstিবিধেক ul ন কের েয িনেজর কাম বাসনােক িনেজর aসংেশািধত বুিd o i াnযায়ী চিরতাথর্ কের েস 
– ন স িসিdমবাপেনািত, ei জগেত েস িসিd পায়না, ন sখং ন পরাং গিতm  - সংসাের েস sখ পায়না আর মৃতুয্র পর েস utম 
গিত লাভ েথেক বি ত হয়, sগর্েলােক, েদবেলােক না িগেয় েস নীচ েযািন pাp হয়। কাঁচা মন যিদ িনেজর gr হেয় যায়, তখন েস 
েকাn  িদেক িনেয় যােব তার েকান িঠক েনi, েকননা কাঁচা মন বুিdেক  কের েদয়। েসiজn pথেম শােstর িবিধ েমেন, শাst 
েযটা বলেছ, মহাtারা যা বেলন েসiটােক পালন কের চলেত হয়। যিদ শাstিবিধ না পালন করেত পারেছ তাহেল ঈ রেক েস বলুক 
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েয, েহ ঠাkর আিম পারিছ না। িকnt মনেক যিদ gr বািনেয় সব িকছুেক িনেজর মত যুিk িদেয় িবচার করেত শুr কের েদয়, 
তাহেল িকnt েস িবপেদ পেড় যােব। েসiজn ভগবান েশষ ে ােক বলেছন – 
 

তsা াstং pমাণং েত কাযর্াকাযর্বয্বিsেতৗ। jাtা শাstিবধােনাkং কমর্ কতুর্িমহাহর্িস।।২৪।। 

 েকানটা করব, েকানটা করব না, eটা জানব েকােtেক? শাst েথেক। শাst েযটা বলেছ েসটাi করেত হেব। আমার কােছ 
শাst েকানটা? েযটােক আিম মানিছ েসটাi আমার কােছ শাst। আিম গীতা মানিছ, গীতা আমার শাst। আিম uপিনষদ মািন, 
uপিনষদ তখন আমার শাst, যিদ কথামতৃ মািন তাহেল কথামতৃi আমার শাst। বাiেবল বা েকারান মানিছ েসটাo আমার শাst হেত 
পাের। আিম েযটােকi মািন না েকন তােত িকছুi ভুল েনi। িকnt েযটােক েমেন িনেয়েছ তােক েসi anসােরi চলা শুr করেত 
হেব। eকটা aবsার েশেষ েকান িকছুেত তফাৎ খঁুেজ পাoয়া যায় না। বলেছন – কাযর্াকাযর্বয্বিsেতৗ – কতর্বয্ aকতর্েবয্র বয্বsা 
িবষেয় শাsti েতামার pমাণ। jাtা শাstিবধােনাkং কমর্ কতুর্িমহাহর্িস – েসiজn েতামার sধমর্ েকানটা েসটাo শাst েথেকi জানা 
যােব। তিুম েয বলছ – আিম যুd করব না, eেত তিুম েঘার anায় কাজ করছ। েকন anায়? শাsti বলেছ েতামােক কাজ করেত 
হেব, শাsti বলেছ তিুম kিtয়, শাsti বলেছ kিtেয়র sধমর্ যুd করা। sতরাং েতামােক যুd করেতi হেব, েতামার িনেজর কাঁচা 
বুিdেক eখােন pেয়াগ করেত েযo না। তিুম যিদ িনেজর বুিd লাগাo তাহেল – ন স িসিdমবােpািত ন sখং পরাং গিতm  - েতামার 
জীবেনর uেd  িসিd লাভ, েসi িসিd তুিম পােব না, িসিd না েপেল তিুম জাগিতক েকান sখ পােবনা, তার মােন ei জীবেন 
তিুম sখ পােবনা eবং পেরর জীবেনo েতামার পরাং গিতm  হেব না, সব িদক িদেয়i েতামার পিরণাম হেব aেধাগিত।  
 

 জুiস o iসলাম পরmরায় eকটা খুব দৃঢ় ধারণা হেয় আেছ েয, ভগবান যখন মাnষ সৃি  করেলন তখন iিbশেক বলা 
হল মাnষেক pণাম করেত। iিbশ িছল eকজন েদবতা। িকnt iিbশ ভগবানেক eতi ভােলাবাসত েয, েস স l কের েরেখিছল 
ভগবান ছাড়া আর কাrর কােছ েস মাথা নত করেব না। iিbেশর কথা শুেন ভগবান pচN েরেগ েগেলন, সে  সে  iিbশেক 
ভগবান eকটা শয়তান বািনেয় িদেলন। iিbশ েতা ভগবানেক pচN ভােলাবাসত তবুo েকন ভগবান তােক শয়তান বািনেয় িদেলন? 
কারণ iিbশ শাst pমাণ রাখেত পােরিন। ভগবােনর কথা িক না, ভগবােনর কথাi শাst। ভগবান বেল িদেলন মাnেষর সামেন িগেয় 
মাথা নত করেত, মেন রাখেত হেব eখােন মাnষেক বড় করা হে  না। ei বয্াপারটােক eiখােন গীতােত ei ে ােক eেস েবাঝা 
যােব – তsা াstং pমাণং েত। ভগবােনর কথাi শাst, iিbশ শােstর কথা েশােনিন। দিkেণ ের eকিদন রাখালেক ঠাkর পান 
সাজেত বেলেছন, রাখাল বলেছ পান সাজাটাজা আমার dারা হেব না। লাটু মহারাজ কােছi িছেলন, রাখাল ঐ রকম বলােত লাটু 
মহারাজ খুব েরেগ েগেছন। রাজা মহারাজেক লাটু মহারাজ বলেছন – তুিম oনার সামেন মুেখর oপর ঐভােব না বেল িদেল! রাখাল 
মহারাজo সে  সে  বলেছন – েতার যিদ eতi সাধ থােক তা তুi সাজ না। ei েসi কথােত dজেনর মেধয্ তুমলু কথা কাটাকািট 
শুr হেয় েগেছ। লাটু মহারাজ রােগ কাঁপেত শুr কেরেছন। তখন ঠাkর রামলালদাদােক েডেক বলেছন – রামলাল, বেলা েক িঠক। 
রামলালদাদা বলেলন – রাখালi িঠক। লাট ুশুেন আরo েরেগ েগেছ – আপনারা েকালকােতর বড়েলাক মাnষ ঐ রকমi েতা 
বলেবন। পের িকnt লাট ুমহারাজ বুঝেত পারেলন েয তাঁর খবু ভুল হেয়েছ। েকান aবsােতi বড়েদর সামেন েkাধ েদখােত েনi। 
আর রাজা মহারাজ শুধু ঐ কােজর জn নন, সারা জীবন িতিন ei ধরেণর েকান কাজ কেরনিন, ীমা বলেতন – রাখােলর জন 
ঐসব কাজ নয়, কাuেক িদেয় o কিরেয় িনেত পারেব, ঐ জni েতা oেক সবাi রাজা বেল। সবার জn সব কাজ নয়, েসবািদ 
রাখাল মহারাজ েকান িদন েসiভােব কেরনিন েযভােব লাটু মহারাজ o anরা করেতন। লাটু েয ঠাkেরর সামেন েkাধ pকাশ 
কেরেছ eiটাi শাstিবেরাধী।  
 

 মূল কথা হে  যিদ েতামার জীবনেক sসংগিঠত করেত চাo তাহেল কখনi েতামার িনেজর বুিdেক আ য় কের eেগাবার 
েচ া করেত েযo না। েয েকান eকটা শাstেক aবলmন কর, আর েসi শাstাnসাের চল। aজুর্ন িনেজর বুিdেক আ য় কের 
বেলিছেলন আিম যুd করবনা। িকnt aজুর্ন হে  kিtয়, kিtেয়র ধমর্ হে  যুd করা। েতামার সামেন eকটা যুd aব াmািব, েসi 
যুেd তিুম যুd করেত eেসছ, eরপর তুিম আর িপিছেয় আসেত পােরা না। শাst বলেছ kিtেয়র ধমর্ হে  যুd কর। শাstেক 
aবলmন কের েসi anসাের েতামােক চলেত হেব। কারণ েতামার বুিd কখন েমাহgs হেয় যােব েকান িঠক েনi। বুিd েমাহgs 
হেলi তখন িনেজর েকান i া বা মতলবেক ঠাkেরর i া বেল চািলেয় েদoয়ার হীন pয়াস eেস যােব, আর নানা রকেমর 
যুিkেক খাড়া কের েসi কাজটা করেত eিগেয় যােব। েসiজn বলেছ শােst িক বলেছ েসটা েদেখ নাo আর তার বাiের েকান 
মেতi যাoয়া চলেব না। যিদ না পার তাহেল বল আিম পারিছ না, েসটা না কের যিদ যুিkবাদীেদর মত িবচার করেত যাo তাহেল 
েতামার সবর্নাশিট হেয় যােব। যারাi শাstেক েছেড় যুিkর আ য় িনেয় eেগায় বা বেল ঠাkেরর i ায় কেরিছ, েস ভki েহাক আর 
পিNতi েহাক েস মেরেছ। শাst েযটা বলেছ করেত শুধু েসটাi কর, শাst েযটা িনেষধ করেছ েসটা কখনi করেত েযo না। 
 

o ঁতৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 
ীকৃ াজুর্নসংবােদ ৈদবাsরসmিdভাগেযােগা নাম েষাড়েশাহধয্ায়ঃ।। 
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সpদশ aধয্ায় 

dাtয়িবভাগেযাগ 

২০েশ নেভmর, ২০১০ 

 িকছুটা চতদুর্শ aধয্ায় আর িকছুটা েষাড়শ aধয্ােয়র সােথ সpদশ aধয্ােয়র ধারাবািহকতার েযাগসূt রেয়েছ। েষাড়শ 
aধয্ােয়র েশেষ ভগবান বলেছন – েকাn  কাজ করেব আর েকাn  কাজ করেব না ei বয্াপাের তsা াstং pমাণং েত, শাsti ei 
বয্াপাের েতামার পথ pদশর্ক েহাক। আর চতদুর্শ aধয্ােয় সtt, রেজা আর তেমা ei িতনেট gণ িনেয় aেনক আেলাচনা করা 
হেয়িছল, ei dেটােক িনেয় সমnয় কের সpদশ aধয্ায় শুr হে । সpদশ aধয্ােয় আবার যা বলা হেয়েছ েসটােকi আবার a াদশ 
aধয্ােয় েটেন িনেয় আরo িবsৃত ভােব বলা হেয়েছ। 
 

 েষাড়শ aধয্ােয় aজুর্নেক ভগবান বেল িদেলন যা িকছু করেব শােstর কথা মত করেব, শােstর বাiের িকছু করেব না। 
মাnষ িনেজর বুিd o েসi বুিdর েগাড়ায় জল েদoয়ার জn যুিk দাঁড় কিরেয় যখন িকছু করেত শুr কের তখন তােক বুিd িবিভn 
ভােব নাচােত শুr কের েদয়। িনেজo বুঝেত পারেব না, বুিd কখন তােক নাচােত শুr কেরেছ। জপ-ধয্ান করার সময়, িকংবা 
িবিভn রকম জীবন-যাপন করার সময় মাnষ িনেজর বিুdেক েযমিন লাগােত শুr কের, pথম িদেক সব িঠকিঠকাi চলেত থােক, 
তারপর েয েকাথায় তােক uিড়েয় িনেয় যােব, েটরi পাoয়া যােব না। মাnষ যখন ডুবেত শুr কের তখন েস কত নীেচ ডুবেত থােক 
েস িনেজo বুঝেত পােরনা। মাnষ যখন uপেরর িদেক uঠেত শুr কের তখন েস বুঝেত পাের আিম কতটা uপের eেসিছ, েয 
িহমালেয়র যত uপের uঠেছ ততi েস বুঝেত পাের দম েনoয়া কত কিঠন হেয় যায়। ei েয বলা হয় যত আিম খাটব তত আমার 
পথ সহজ হয়, eখােন তা নয়, eর িঠক uেlাটাi হয়। কতকgেলা কাজ আেছ েসi কাজ যত েশেষর িদেক আেস ততi েসi কাজ 
েশষ করা কিঠন হেয় যায়। সািহিতয্ক যখন েকান বi েলেখন যত েলখা েশেষর িদেক eিগেয় আেস ততi েলখাটা কিঠন হেয় যায়। 
মাuন্ট eভােরেsর পবর্তােরাহীরা েশেষর িদেক eেস আর েযন টানেত পােরনা। যারা আধয্ািtক পেথ চলেছন তােদর েkেto িঠক 
ei বয্াপারটাi হয়, যত eেগােব তত কিঠন। জীবন eখন সহজ ভােব চলেছ, না কিঠন aবsার মেধয্ িদেয় যাে , eটােতi েবাঝা 
যায় eকজন নীেচর িদেক েগাtা মারেছ না uপেরর িদেক uঠেছ। যিদ pেতয্কিট পদেkপেক খুব কিঠন হেয় যাে  বেল মেন হয় 
তাহেল বুঝেত হেব েস uপেরর িদেক eেগাে । আর যিদ মেন হয় সব িকছু খুব ভােলাভােব চলেছ তাহেল বুঝেত হেব েকাথাo 
eকটা েগালমাল চলেছ। sামী যিত রানnজী বলেতন – েতামার আধয্ািtক জীবেন যিদ সব িকছু ভােলা চলেছ তাহেল েকাথাo 
িকছু eকটা ঘাটিত আেছ। মন যখন েখলা করেত শুr কের তখন ei িজিনষটা হয়, েসi সময় মন িনেজর sিবধা মত সব িহেসব 
বার কের চলেত থােক। eiটােক িনেয়i aজুর্ন িবচিলত হেয় p  করেছন – 
 

aজুর্ন uবাচ 
েয শাstিবিধমৎুসজৃয্ যজেn dয়ািnতাঃ। েতষাং িন া ত ুকা কৃ  সttমােহা রজsমঃ।।১।। 

 eকজন েলাক েয শাstিবিধেক মানেছ না িকnt খুব dা o িন ার সে  কাজ করেছ, eখন তার ei dা o িন ােক েহ 
ভগবান আপিন িক বলেবন, ei dােক আপিন সtt বলেবন, না রেজা নািক তেমা বলেবন? সttটা হে  ে তম, রেজা হে  
মাঝামািঝ আর তেমাটা sিবধার নয়। aজুর্েনর ei p  রীিতমত জিটল, েয শাstিবিধমুৎসৃজয্, েয শাstিবিধেক েছেড় িদেয়েছ বা gr 
েযভােব জপধয্ান করেত বেলেছন, েযভােব আচরণ করেত বেলেছন, েসটােক েস মানেছ না aথচ িনেজ যা করেছ েসটা খুব dা o 
িন ার সােথi কের যাে । aজুর্েনর p টা ei ধরেণর। আেগকার িদেন, eমনিক কেয়ক বছর আেগ পযর্n bাhণেদর েকান ধরেণর 
sেযাগi েদoয়া হত না, েতামােক ei যj uপবীত েদoয়া হেয় েগেল eiবার মতৃযু্ পযর্n eiটাi েতামার জীবন, eর ডান িদক বাঁ 
িদক করা চলেব না, eকটু eিদেক েথেক েসিদেক েগেছ েতা েতামােক bাhণt েথেকi িবদায় কের েদoয়া হেব।  
 

 আচাযর্ শ র আবার িনেজর েথেক িকছু কথা েযাগ কের বলেছন – শাstিবিধটা েয েজেন েগেছ aথচ েসটােক পালন করেছ 
না, eখােন তােদর কথা eেকবােরi আেলাচনা করা হে  না, ধেরi েনoয়া হেয়েছ েস eেকবাের েগাlায় েগেছ, কারণ শাstিবিধ 
েজেন যাoয়ার পর েসটােক পালন না করােক কখনi p য় েদoয়া হয় না। eখােন বলা হে , ei বয্াপাের শাst িক বলেছ েতামার 
জানা েনi বা তুিম শাst aধয্য়ণ কেরািন। তাহেল তিুম িকভােব আচরণ করছ? eখােনo িকnt েতামার িনেজর বুিdেক আ য় কের 
আচরণ করছ না, বৃd বয্বহারঃ দশর্নাৎ, বৃd বয্বহার হে  বািড়েত বা সমােজ যারা বয়s মাnষরা েয রকমিট আচরণ করেছন, ei 
বৃdরাo িকnt শাst জােনন না বা শাst ei বয্াপাের িক বলেছ জােনন না, িকnt শাstিবিধমৎ আচরণ করেছন। aনn মিুতর্ নােম 
eকজন দিkণ ভারতীয় পিNত কnড় ভাষায় aেনক কািহনী o uপnাস িলেখেছন। সািহেতয্ িতিন jানপীঠ পুরsার েপেয়িছেলন 
আবার eকিট িব িবদয্ালেয়র uপাচাযর্o িছেলন। িতিন তাঁর uপnােস ei ধরেণর pচরু p েক িনেয় eেসেছন। oনার েবিশর ভাগ 
uপnাসi gামেক েকnd কের, েসi gােম কেয়কজন bাhণ আেছন, তাঁেদর েকu শাst জােনন আবার aেনেক শাst জােনন না, 
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আবার েকu বৃd বয্বহার, শুধু পালন কের যাে ন। আবার aেনেক আেছ যারা শােstর সব িকছুর িবেরািধতা কের বলত আমরা 
egেলা মানব না। আচাযর্ শ র বলেছন – তিুম যিদ শাst জান আর যিদ বল আমােক egেলা মানব না, পালনo করেবা না, eখােন 
েতামােক িনেয় েকান কথা বলা হে  না। তিুম যিদ বল আিম শাst জািননা, সিতয্ সিতয্i তিুম আদেপi শাst জাননা তাহেল েতামার 
আেশপােশ যারা বৃd আেছন তাঁরা েয রকমিট আচরণ করেছন তুিমo েসটােকi anসরণ কের িনেজর জীবেন পালন কর। িকভােব 
পালন করেছ? dয়ািnতাঃ, dার সােথ যুk হেয় আচরণ করেছ। 
 

 eখােন dা ei শbিট aতয্n তাৎপযর্ o গভীর তttেবাধক ভাবেক বহন করেছ। েয aেথর্ eখােন dার কথা বলা হে , 
েসi aেথর্ iংরাজীেত dার anবাদ হয় না। eখােন dার মূল aথর্ হে  আমার মেনর িঠক িঠক গিত বা ভাব। জn জnাnের 
আমরা েয কাজgেলা কেরিছ তােক িভিt কের মতৃযু্র সময় আমােদর িচেtর মেধয্ eকটা ঘূণর্াবতর্ ৈতরী হয়, ঐ ঘূিণর্ চলেত চলেত 
oর মেধয্কার িকছু িজিনষ েযন েফনার মত হেয় uপেরর িদেক চেল আেস। ঐ েফনা েযটা uপেরর িদেক চেল eেলা ঐটােক েকnd 
কেরi আমার পরবিতর্ নতনু জn হেব। েযাগশােst ei িজিনষটােক eiভােব বলা হয়। eর আেগর জেn মৃতযু্র সময় িঠক েয 
িজিনষটা েফনার মত সামেন eেস দাঁড়ায় eটােকi বলা হয় sভাব। ei sভাব েথেক িকছু িকছু pবৃিtর জn েনয়, ei পুেরা 
িজিনষটােকi বলা হয় dা। eর আেগর জn আমরা িক িছলাম জািননা, িকnt eখােন যখন শাst aধয্য়ন করেত eেসিছ তাহেল 
িন য়i ভk িছলাম, তা নাহেল eত কিঠন শাst েকন পড়েত আসব। আমােদর মেধয্ হাজার হাজার েকািট েকািট জেnর েয িবশাল 
সংsােরর েবাঝা জেম আেছ, মৃতুয্র সময় ei সংsার gেলাi েতালপাড় করেত থােক, egেলােক বলা হয় সংsার সমূহ। েতালপাড় 
হেত হেত তার মধয্ েথেক িকছু িকছু সংsার uপিরভােগ চেল আেস, uপিরভােগর ei সংsারgেলােকi বলা হয় sভাব। ei sভাব 
েথেক dার জn হয়। মেনর েভতের েয sভাব রেয়েছ আর যার েpরণায় েস েয ধরেণর কােজ িনেজেক যুk কের কাজ করেছ, 
eটােকi বলা হে  dা।  
 

 কেঠাপিনষেদ খুব snর বলেছ – dািবেবেশা, নিচেকতার মেধয্ dা eেলা। িকেসর dা eেলা? নিচেকতার মেনর মেধয্ 
ধেমর্র pিত, শােstর pিত েয pবৃিt রেয়েছ তােত েস বুঝেত পারেলা বাবা েয rg গrgেলােক দান করেছন eটা িতিন িঠক করেছন 
না। নিচেকতার কােছ eখন aেনকgেলা ধমর্ eেস েগেছ, eকিদেক তার কােছ বাবা েযটা বলেছন েসটাi করা uিচত, an িদেক 
শাst বলেছ সব িকছু দান করেত হয়, an িদেক বাবার ম েলর জn বাবােক যিদ কটূ কথা বলেত হয় তাহেল েসটাo বলা 
দরকার। eরপরo পািরপাি র্ক আরo িকছু আnষাি ক িজিনষ কাজ করেছ, eigেলাi সব িকছুেক িঠক কের নিচেকতােক বাবােক 
ei কথা বলার জn udুd করল – বাবা, তুিম আমােক কােক িদ । ীরামচেndর েkেto িঠক eকi িজিনষ হেয়িছল, যখন 
বািলেক বধ করেবন তখন ীরামচেndর eকিদেক মেন হে  বািলর সােথ আমার েকান ঝগড়া-িববাদ েনi, aকারেণ েকন বািলেক 
বধ করব। ei কাজটা িঠক হেব িক হেব না। an িদেক sgীবেক কথা িদেয়েছন বািল বধ কের তার stী o রাজয্ িফিরেয় েদেবন। 
ei েয নানান রকেমর িবষয় কাজ করেছ eর মেধয্ েথেক eকটা িজিনষেক িঠক কের ীরামচnd eিগেয় েগেলন। ীরামচnd েয 
কাজটা করেলন eটা করেত পারেলন তাঁর dার জn। dা মােন হে  ment al di sposi t i on , মেনর গিত। মেনর গিতটা হে , 
আমােদর anঃকরেণর েয বৃিtgেলা রেয়েছ, েযটা গত জেn আিমi ৈতরী কের েরেখিছলাম। ei বৃিtgেলা ভগবান কখনi েদন না, 
egেলা আমারi সৃি । েযাগশাst আর েবদাn ei িজিনষgেলােক কখনi ভগবােনর ঘােড় েফেল েদয় না। আমােক eমন ভােব েক 
ৈতরী কেরেছ? ভগবান কখনi ei ভােব আমােক, আপনােক ৈতরী কেরন না, ei িজিনষgেলাo েদন না। তাহেল egেলা েক ৈতরী 
কেরেছ? hাঁ ভগবনাi িদেয়েছন eেত েকান সেnহ েনi। িকnt েসi েক? আমার আপনার িযিন anযর্ামী, আিম িনেজi egেলা সৃি  
কেরিছ। ভােলা মn আমার যা িকছু হে  সবটাi আমার িনজs aিজর্ত। 
 

 eখােন eটাi বলা হে , যারা শাst জােন িকnt aিবিধপবূর্ক সব কাজ করেছ তােদর সmেn েকান কথাi হেব না। তিুম 
শাst জােনা aথচ মানেব না, eটা েকান মেতi চলেব না। তিুম শােstর কথা জােনা না িকnt তা সেtto িন া o dার সে  সব িকছু 
কের যা  তখন ei p  হেত পাের। ei pে র utের তখন ীভগবান বলেবন ei dােক িক বলা হয়। eর আেগ আমরা সtt, 
রেজা o তেমা ei িতনেট gেণর আেলাচনা কেরিছ। p টা আবার আমরা eকটু মেন করিছ, eকজন শাst জােননা িকnt খুব dার 
সে  সব িকছু করেছ, eখন ei dােক আমরা সািttক dা বলব, না রাজিসক বলব িকংবা তামিসক বলব? ভগবান তখন বলেছন 
dা সব সময় িতন রকেমর – 

 

ীভগবাnবাচ 
িtিবধা ভবিত dা েদিহনাং সা sভাবজা। সািttকী রাজসী ৈচব তামসী েচিত তাং শণৃ।ু।২।। 

 ভগবান বলেছন dা িতন রকেমর। েকান dার কথা বলেছন? েয জােননা ei বয্াপাের শাst িক বেলেছ, িকnt তারপেরo 
েস dা সহকাের সব িকছু করেছ। ei dা িতন রকেমর হয়। িকছুkণ আেগ বলা হল েয, মতৃযু্র সময় তার পূবর্ পূবর্ কেমর্র ফেল 
েয সংsারgেলা জেম আেছ েসi সংsার েথেক েফনার মত িকছু সংsার তার মেনর মেধয্ েভেস oেঠ, আর েসi anসাের তার 
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পেরর জnটা িনধর্ািরত হয়। মতৃযু্র সময় যিদ তার িনেজর সttgেণর সংsারটা েভেস oেঠ তাহেল েদবতািদ পূেজার িদেক তার মনটা 
যায়। যখন রেজাgণ েভেস oেঠ তখন তােদর যk, রাkসািদর পূেজার িদেক মনটা যায়। যারা বড় বড় aিফসার, রাজৈনিতক েনতা, 
বড় বড় বয্বসায়ী eরা হে  যk, রাkেসর দেলর, pচN kমতা eেদর। eখন যারা eেদর aধীেন চাকরী করেছ eরা ধমর্কমর্ কের 
ei সব যk, রাkসেদর পূেজা করেছ। eেদর খুিশ কের িকভােব আরo েবিশ পয়সা uপাজর্ন করেত পাের ei িচnা িনেয়i eরা 
বয্s থােক। egেলা সবi রেজাgণ েথেক জn েনয়। মতুৃয্র সময় যিদ তেমাgণ uপেরর িদেক চেল আেস তখন eরা আরo নীেচর 
িদেক েনেম যায়, eরা সব েpত, িপশাচ, ভূতািদর পূেজা কের। gােম গে  eখনo ei ভূত িপশােচর পূেজা েচােখ পেড়। তেব 
আেগকার িদেন, িবেশষ কের শ রাচাযর্ যখন ei ভা  রচনা করেছন, তার মােন আজ েথেক pায় বােরা েচৗdশ বছর আেগ েpত, 
িপশােচর পূেজা খুব pচিলত িছল। eখন aব  egেলা aেনক কেম িগেয় িহnd ধমর্ eকটা sশৃ ল িনিদর্  পdিতর মেধয্ দাঁিড়েয় 
েগেছ। িহndধেমর্ যা িকছু পূেজা আচর্া েমাটামুিট িশব, কালী, িব রু মেধয্i আবd হেয় েগেছ। dা ei িতন রকম িকভােব হয়? 
 

সttাnrপা সবর্s dা ভবিত ভারত। dামেয়াহয়ং পুrেষা েযা য dঃ স eব সঃ।।৩।। 

 গীতার ei ে াকিট eকিট anতম grtপূণর্ ে াক। আমার মেনর মেধয্ dা িজিনষটা, আমার মেনর গিত eটা সব 
সময়i সttাnrপা, eখােন সtt মােন বুিd। আমার মেনর েভতের েযটা আেছ আমার dাটাo েসi রকমi হেব, আিম েচ া করেলo 
an রকম করেত পারব না। যার জn েদখা যায় মাnষ eক ভােব েকান eকটা িবেশষ েদবতােকi শুধু পূেজা কের েযেত পােরনা। 
eiটাi িহndধেমর্র ৈবিশ য্। সব মুসলমানরা েযমন পি েমর িদেক মুখ কের নমাজ পেড়। তােদরেক যিদ িজেjস করা হয় েতামরা 
েকন পি েমর িদেক মুখ কের নমাজ পড়ছ? তার utের তারা বলেব আমােদর তীথর্ মkা পি েম। মসুলমানেদর eকটাi ধমর্gn 
েকারান। িকnt িহndধেমর্র eসব িকছুi েনi, েকu পূবিদেক মখু, েকu পি ম িদেক মুখ কের পূেজা করেছ, েকu utর িদেক মুখ 
কের পূেজা করেছ, তারপর িহndধেমর্ কখনi eকটা িবেশষ তীথর্েকi eকমাt ধমর্sল rেপ মযর্াদা েদoয়া হয় না।  
 

 eকজন ফেলর চাষ করেছ, তােক aেনক রকম ফেলর বীজ েদoয়া হেয়েছ। বীেজর সময় সবটাi eক রকেমর লাগেছ। 
বীজ লাগােনা হল, চারা েবেরােল েদেখ মেন হেব সব েযন eকi গােছর চারা। eরপর eক বছর েযেত না েযেতi েবাঝা যায় eটা 
বাবলা গাছ eটা আম গাছ। আরo পের েদখা েগেলা eখােন দশিট আম গাছ আেছ। eরপর আমগাছ gেলাo আলাদা আলাদা হেয় 
যােব, eটা লয্াংড়া আম, eটা িহমসাগর, eটা েবাmাi আম সব আেs আেs পির ার হেয় যায়। িঠক েতমিন িহndধেমর্ যখন মাnষ 
জn েনয় তখন eেদর মানিসকতাটা পুেরা an রকম হেয় যায়, তার পূেজা করার দৃি ভি টা বয়স বৃিdর সােথ সােথ পাlােত 
থােক। যখনi মাnষ ধয্ান ধারণা করেত শুr কের তখন তার মেনর eকটা গিত হয়। তার মেনর গিত anসাের িকছু কথা েস gহণ 
করেত চায়, িকছু কথা েস gহণ করেত চায় না। তখন েকu িশবেক ভােলাবাসেব, েকu কৃ েক ভােলাবাসেব। েসiজn বলা হল 
মেনর েভতরটা েয রকম েসi anসাের সবারi সtt, রেজা আর তেমাgেণর dা হয়। dামেয়াহয়ং, eকটা মাnেষর পিরচয় েসটাi 
েযটা তার dা, aথর্াৎ তার sভাবিট েযমন। মন বুিd aহ ারািদ িদেয় ৈতরী আমার েয anঃকরণ, আিম ঐটাi। ঠাkর বলেছন – 
মাnষ েক? যার মােন hঁশ আেছ েসi মাnষ। মান হে  িনেজর aহং েযটা। eখােন ei কথাi ভগবান বলেছন। েয েকান সংসারী 
জীেবর েযমনিট dা েস িনেজo িঠক েতমনিট। eখন যিদ ভােলা কের িবচার করেত বিস তাহেল েদখব মাnেষর eকমাt টাকা-
পয়সা ছাড়া েকান িজিনেষর pিত dা েনi। িকnt টাকা-পয়সা কখন dার িজিনষ হেত পােরনা। dা মােনi হে , শােst েয 
কথাgেলা বলা আেছ েসi কথাgেলােক েস িকভােব িনে  তার uপের তার dা িঠক হেব। ei ভাবটাi আবার িনভর্র কের 
জnজnাnের তার সংsার িক রকম হে । তাi eকজেনর dার uপর িনভর্র করেব েস িক রকম মাnষ। dা মােনi হল তার 
মােন hঁশ িক রকম। মান বলেত তিুম িক বুঝছ, েতামার aহংটা িক eটাi হে  মান, েসটােকi eখােন dা বলা হে । dা সব 
সময় হয় anঃকরণ েথেক, েতামার মনিট েযমন তিুম েলাকিট েতমন। েতামার মনিট েবাঝা যােব েতামার dািট েকমন তাi িদেয়, 
িবিভn িজিনেষর pিত েতামার dা েকমন।  
 

 আমরা বিল মাnষেক িক কের িচনব, েকান মাnষেকi েচনা যায় না। িকnt গীতা বলেছ, তা না, িকছুkণ েদখেলi েবাঝা 
যায় মাnষিট েকমন। িকভােব িচনেব? oর বাiেরর েয আচরণ, সব িকছুর pিত তার dািট িক রকম েসটা েদেখ। িকছু িদন আেগ 
খুব snর eকটা েলখা েবিরেয়িছল, তােত বলা হে  – আপিন িনেজর েছেলর িবেয়র জn uপযুk পাtী খঁুজেছন, িনেজর েমেয়র 
িবেয়র জn uপযুk পাt চাiেছন? তাহেল যার বািড়েত িবেয় েদেবন েসi বািড়েত িগেয় েদখুন েসi েলাকিট িনেজর চাকর-বাকর o 
kkর েবড়ােলর সােথ িক রকম বয্বহার কের। সmn করেত েগেল েসেতা চা-িমি  িদেয় আপয্ায়ন করেবi, ঐ িদেয় েবাঝা যােব না। 
িকnt তােদর বািড়র চাকর, িঝ, kkর েবড়াল egেলা eেক aপেরর pিত িক রকম আচরণ করেছ েসটা েদেখi বুঝেত পারেবন ঐ 
বািড়েত eেস আপনার েমেয় েকমন থাকেব। eেদর পরsেরর বয্বহােরi েবাঝা যােব eর dাটা েকমন। eখােন িকnt বাংলােত েয 
dার কথা েবাঝায় েসi dার কথা বলা হে  না, eটােক খুব ভােলা কের মেন রাখেত হেব। ei dা হে  মেনর গিতিট িক 

রকম। বলেছন েয, d িমিনট কাuেক যিদ লkয্ করা যায় তাহেল বুঝেত পারা যােব েলাকিট িক রকম, েক ছটফেট, েক শাn, কার 
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মন সািttেকর িদেক যাে , কার মন রাজিসেকর িদেক বা তামিসেকর িদেক যাে  পির ার েবাঝা যায়। িক িদেয় েবাঝা যায়? 
বাiেরর লkণ িদেয়। িক িক েসi লkণ? পেরর ে ােক ভগবান eটােক আরo পির ার কের িদে ন – 
 

যজেn সািttকা েদবাn যkরkাংিস রাজসাঃ। েpতাn ভতূগণাং ােn যজেn তামসা জনাঃ।।৪।। 

 eখান েথেক শুr কের a াদশ aধয্ায় পযর্n মাnেষর িতনেট ে ণীর uপর আেলাচনােক eিগেয় িনেয় যােব। তেব সরাসির 
কাuেক বলা হে  না েয আপিন শুধুi সািttক বা রাজিসক বা তামিসক। তা না কের বেল িদে  আপনার ei আচরণটা সািttক, 
ei ধরেণর আচরণটা আপনার রাজিসক, ei আচরণ আপনার তামিসক gণেক pকাশ করেছ। যখন যার েবিশর ভাগ আচরণi 
সািttক ভাবাপn তখন েস সািttক পুrষ, eiভােব েকu রাজিসক েকu তামিসক। আবার eকজেনর মেধয্ aেনক সময় িতনেট gণi 
সমান ভােব েমশান েদখা যায়। a াদশ aধয্ােয় িগেয় eiটাi বলা হে  যারা bাhণ তােদর েবিশর ভাগ আচরণi সািttক, bাhণ 
মােনi সািttক। kিtেয়র মেধয্ সttgণ কেম িগেয় রেজাgণ েবেড় যায়, ৈব েদর রেজা কেম তেমাgণ েবেড় যায় আর শূdেদর 
তামিসক gণ pচN েবেড় যায়। তাi বেল িক bাhণরা কাজ করেব না, শূdরা িক তেমাgেণর pভােব ঘিুমেয়i কাটােব? না তা নয়। 
eখান েথেক শুr কের a াদশ aধয্ায় পযর্n েয বণর্না করা হে  eেত েবাঝা যােব কার মেনর গিত িক রকম।  
 

 ei ে ােক ভগবান বলেছন, যাঁরা সািttক পুrষ তাঁরা েদবতািদর পূেজা কেরন। eখােন েদবতা বলেত আেগকার িদেনর 
েদবতা ind, বrণ, িমt iতয্ািদ েদবতােদর কথা বলা হে , িকnt eখনকার িদেন েদবতা বলেত েবাঝােব যারা িশেবর বা ীকৃে র 
পূেজা করেছ, ঠাkেরর পূেজা করেছ, মােন aবতারািদর পূেজা করেছ। তখনকার িদেন যk, রাkসেদর পূেজা করা হত, eখনকার 
িদেন egেলা aেনক কেম েগেছ। িঠক েসi রকম আেগকার িদেন ভূত েpতািদর পূেজাo করা হত। 
 

   আসেল মাnষ শােstর কথা িকছু না িকছু জােন, কারণ শােstর কথা মাnেষর মুেখ মুেখ ঘুরেত ঘরুেত eত েবিশ pচিলত 
হেয় েগেছ েয শাstেক eেকবােরi জােননা ei রকম েলাক খুব কম পাoয়া যােব। আর ভারেতর মািট eমনi েয শােstর কথা ঘুের 
ঘেুর সবার কােছ েপৗঁেছi যায়। হাজােরর মেধয্ েকান eকজনেক েপেলo পাoয়া েযেত পাের, েয শােstর কথা জােননা aথচ সািttক 
ভােব থােক। শাst eকিদেক েযমন জানা দরকার, an িদেক িঠক েতমিন an িদেক শাst েয কথাgেলা বলেছ েসi কথাgেলা 
পালন করা দরকার। পেরর ে ােক বলেছন যারা শােstর কথা জােননা, শাstিবিধ পালন কের না তারা িক কের –  
  

aশাstিবিহতং েঘারং তপয্েn েয তেপা জনাঃ। দmাহ ারসংযkুাঃ কামরাগবলািnতাঃ।।৫।। 

 যারা শাstটাst জােননা তারা মেন কের eকটা িবরাট তপsা করেলi সব হেয় যােব, তপsা ছাড়া িকছু েবােঝ না। মহাবীর 
ৈজেনর যারা anগামী তারা eigেলা িনেয় খুব তপsা করেতন, িকnt দmাহ ারসংযুkাঃ, eiখােন বািকেদর সােথ ৈজনেদর তফাৎ 
হেয় যায়। ৈজনরা তপsা করেতন মুিk পাoয়ার জn, িকnt বািক যারা তপsা কের eরা দmাহ ারসংযুkাঃ, eেদর তপsা দm 
আর aহ ারেক আ য় কের। গ সাগর েমলার সময় aেনক বাবাজী আেছন যাঁরা শীেতর ঠাNােত খািল গােয় কাঁটার uপর বা েলাহার 
েপেরেকর uপর শুেয় থােকন আর তীথর্যাtীেদর েদখান েযন আিম িবরাট eকটা িকছু করিছ। egেলা হে  aশাstিবিহতং, েকান 
শাsti বলেছ না েয েতামােক কাঁটার uপর শুেয় থাকেত হেব, eক পােয় দাঁিড়েয় থাকেত হেব, শােst ei ধরেণর েকান কথাi 
বেলিন। শাst বলেছ তপsা করেত। িকnt তাi বেল তিুম মেনর মেধয্ eকটা udট ধারণা কের দm আর aহ ােরর বশীভূত হেয় 
eকটা তপsা করেলi িকছু হেব না। আিম েযমন েলাহার েপেরেকর uপর শুেয় থািক ei রকম আর েকu পারেব না, ei ভাবটাi 
eেদর pধান। eেদর ধয্ান করাটা িকnt eখােন uেd  নয়, uেd  হ  দm, দm মােন িনেজর পতাকাটােক u ঁচু কের েদখান। আর 
aহ ার, আমার মত সাধনা েকu েকান িদন কেরেছ নািক! শাst না জানেল pথেমর িদেক ei দm আর aহ ারi আেস। আর িক 
বলেছন – কামরাগবলািnতাঃ, তপsা করেত েগেল শিkর দরকার, েসiজn বেল বয়স হেয় েগেল আর জপ-ধয্ান করা যায় না, যা 
িকছু করার কম বয়েসi কের িনেত হয়। সাধনা করেত েগেলo শিkর দরকার, আর তপsােতo pচN শিkর দরকার। eখােন 
বলেছন যাঁরা সািttক মাnষ তাঁরা তপsা করেত িগেয় েয শিkেক লাগাে  েসi শিk আসেছ তাঁর েভতেরর সািttক dা েথেক। 
বািক যারা সাধারণ েলাক, যােদর কথা eখােন বলা হে  তারা েয তপsা কের েসটা কামনা-বাসনা েথেক েpিরত হেয় কের। রাগ 
হে  আসিk, কাম আর রাগটা যিদo খুব কাছাকািছ, িকnt রাগ আরo সূk sেরর, কাম আেরকটু sূল sেরর। েবিশর ভাগ মাnষi 
কামনা-বাসনা, আসিk বশতঃ েঘারং তপয্েn, েঘার তপsা কের। যখনi েকu বলেছ আিম েঘার তপsা করিছ, তখন েদখেত হেব 
তপsাটা শাstিবিহত না aশাstিবিহত। শােst েকাথাo েঘার তপsার কথা বেল না, আর aশাstিবিহত যিদ হয় তাহেল েদখেত হেব 
ei তপsার েপছেন িক েকান দm o aহ ার আেছ না সিতয্i ঈ রেক পাoয়ার iে  েথেক তপsা করেছ। ঈ রেক পাoয়ার 
iে  থাকেল কখনi ei রকম করেব না, কারণ –  
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কশর্য়nঃ শরীরsং ভতূgামেচতসঃ। মাৈ বাnঃশরীরsং তাn িবdয্াsরিন য়াn ।।৬।। 

 ei ধরেণর তপsা asর রাkসরা কের। িনেজর শরীর আর iিndয়েক eরা pচN ক  েদয়। কেয়কজন মিহলা ঠাkরেক 
দশর্ন করেত আসার িদন uেপাস কের eেসেছ। uেপাস কের আেছ শুেনi ঠাkর তkিুণ তােদর ফল pসাদ েখেত িদেলন। ঠাkর 
বলেছন – আমােক দশর্ন করেত েকu যিদ uেপাস কের আেস তােত আমারi ক  হয়। eমনিক eকাদশীর িদনo ঠাkর বলেতন 
েতামরা িকছু খােব। শরীরেক ক  েদoয়া হয় শরীর েবাধটােক কমান। িবহার, iuিপেত ছট পজূা হয়, বেল eটা নািক সূেযর্র পূেজা, 
আদেপi সূেযর্র পূেজা নয়, আসেল eটা হে  মা ষি র bত পালন করা, যার সnান হয়িন েস সnান কামনা কের আর যােদর সnান 
আেছ তারা আমার সnানািদর যােত ম ল হয় েসi uেdে  ষি  পূেজা করেছ। যারা ei ছট পূেজা করেছ তারা িনেজরাo জােননা 
িক করিছ আর েকন করিছ। uেd টা ভগবােনর pিত ভিk লাভ নয়। যারা ei bত পালন কের তারা সারা রাত uেপাস কের 
থােক আর রািt জাগরণ কের। সূযর্ as যাoয়ার সময় সূযর্েক ei বেল সাkী রাখা হয় – েহ সূযর্েদব, আিম েতামােক সাkী েরেখ 
আমার ei তপsা শুr করলাম। eবার সারা রাত uেপাস থােক, আসেল সারা িদন েথেকi uেপাস থােক। সারা রাত েজেগ থাকেব 
আর সকােল সূযর্েদবেক aঘর্য্ েদেব। তপsা েতা করেত হেব, িকnt রােt েতা ঘুম েপেয় যােব, কারণ সারািদন uেপাস কের আেছ 
আবার কাজকমর্o করেত হে , েসiজn যােত ঘিুমেয় না পেড় তাi িভিডo লািগেয় িসেনমা চালু কের জািগেয় রাখা হয়। 
eigেলােকi বলা হয় আsিরক তপsা। আসল uেd টা হািরেয় েগেছ, তপsার uেd  হে  তপsা করেল eকটা পূণয্ aজর্ন 
হয়, েসi পূেণয্ আমার মেনর পিরবতর্ন হেব আর আমার আেশপােশ যারা আেছ তােদরo ম ল হেব। eখন ei ভাবটা হািরেয় 
েগেছ, eখন uেd  হল রােত েজেগ থাকা। িকভােব েজেগ থাকেব? েস eখন িভিডoেত িসেনমা চািলেয়i েহাক আর নাচ গান কের 
যা কেরi েহাক। ei ভােব তারা কশর্য়nঃ শরীরsং, শরীেরর যত iিndয়gেলা আেছ তােদর ক  িদে ।  
 

 আর িক হে ? মাৈ বাnঃশরীরsং, ei শরীেরর মেধয্ আিম েয anযর্ামী rেপ িবরাজ কের আিছ, ei কের েস আমােকo 
ক  িদে । আসেল ভগবানেক েতা ক  েদoয়া যায় না, িযিন শুd আtা তাঁেক ক  েদoয়া যায় না। িকnt ভগবােনর পেথ না 
চলাটাi হে  ভগবানেক ক  েদoয়া। শাst ভগবানেরi কথা বলেছ, তাi শাstিবিহত ভােব না চলা মােনi ভগবানেক ক  েদoয়া। 
তাn  িবdয্াsরিন য়াn , eরাi আsিরক বুিdিবিশ , eেদর েজেন িক হেব – েহ aজুর্ন, তিুম যখন বুেঝ েগেল eরা আsিরক তখন 
তিুম আর eেদর স  করেত যােব না। কারণ eেদর স  করেল েতামার মনo নীেচর িদেক চেল যােব। যখন শাstিবিহত মেত 
েদবতােদর পূেজা করা হে  ততkণ eক রকম আর যখন শাstিবিহত ভােব না কের েঘার তপsা করেছ আর তার েপছেন কাম 
আর রাগ েpিরত আেছ, ei ধরেণর তপsা রাজিসক আর aতয্n জঘn। আর যখন শরীরেক ক  িদেয় েঘার তপsা করেছ েসটা 
আরo জঘn, eেদর সােথ তুিম েকান সmকর্ রাখেব না। গ াসাগের বা anাn জায়গােত যারা শরীরেক ক  িদেয় তপsা করেছ, 
গীতার মেত তােদর সােথ কথা বলাo uিচৎ নয়, কারণ eরা asর, eেদর সাধনাটা আsিরক egেলােক কখনi ৈদবী সাধন বলা 
যায় না। eরপর ভগবান an pসে  িগেয় খাoয়া দাoয়া o anাn িবষয় িনেয় বলেবন। egেলা বলা হে  যােত তুিম যিদ ভুল 
করেত থাক তাহেল তুিম েসi ভলুgিলেক শুধের িনেত পারেব, েযটা শুধের েনoয়া হেয়েছ eiবার েসiখােন েতামার মনটা েযন দৃঢ় 
থােক, ভগবান বলেছ – 
 

আহারsব্িপ সবর্s িtিবেধা ভবিত িpয়ঃ। যjsপsথা দানং েতষাং েভদিমমং শৃণু।।৭।। 
 

 মাnেষর যত রকেমর আহাযর্ বst আেছ সব আহারেক িতন ে ণীেত িবভk করা হয়। সtt, রেজা আর তেমার anসাের 
খাoয়া-দাoয়া েযমন িতন ধরেণর হয়, েসi রকম যj িতন ধরেণর, তপsা িতন ধরেণর আর দানo িতন ধরেণর হয়। ei িতন 
ধরেণর সব িকছু েতামােক েশানান হে । a াদশ aধয্ােয় আবার eigেলােক িনেয় বলা হেব। ei িতন ধরেণর সব িকছু যখন 
েজেন যােব তখন তুিম েয তপsা করেব, দানািদ করেব, খাoয়া-দাoয়া করেব তখন তুিম েসi রকমিটi করেব, যিদ না কর 
তাহেল েতামার মন িকnt আেs আেs নীেচর িদেক চেল যােব। pথেম সািttক আহােরর কথা বলা হে  –  
 

আয়ঃুসttবলােরাগয্sখpীিতিববধর্নাঃ। রsাঃ িsgাঃ িsরা hদয্া আহারাঃ সািttকিpয়াঃ।।৮।। 
 

 আেগকার িদেন আমােদর েদেশ িবধবা িববাহ pথা িছল না। aেনক সময় েমেয়রা কম বয়েস িবধবা হেয় েযেত, al 
বয়সী িবধবােদর সামেল রাখার জn তােদর সািttক আহােরর েবিশ বয্বsা করা হত যােত তােদর মেন েকান ধরেণর চ লতা েযন 
না জােগ। eখােন aেনেকi িহndধমর্েক নঞকারাtক ধমর্ বেল, িহndধমর্ ei জগৎেক asীকার কের। eখােনi েবাঝা যায় েয ei 
ধারণাটা কতখািন াn, pথেমi বলেছ খাবার eমন খােব যােত আয়ু বৃিd হয়, দীঘর্ িদন েযন েবঁেচ থাকেত পার। দীঘর্ িদন িকভােব 
েবঁেচ থাকেব? বুিd েযন েতামার িঠক থােক, েসiজn বলেছন আয়ঃুসtt, সtt মােন বুিd, aথর্াৎ eমন খাবার খােব যােত েতামার 
আয়ু বিৃd হয় আর বুিdটাo বােড়। বল – েখেয় েতামার শরীেরর েযন বল বৃিd হয়। eমন খাবার েখেত না, েয খাoয়া েখেল হজম 
করেতi সব শিk kয় হেয় যায়। আেরাগয্ – eমন খাবার েখেত হেব শরীরটা যােত সব সময় েরাগমুk থােক। sখpীিত – খাoয়া-



386 

 

Gita-2010/RKMVU/Indian Spiritual Heritage 

 

দাoয়ার পর মেনর মেধয্ েযন eকটা sেখর ভাব, তিৃpর ভাব থােক আর pীিত, খাদয্টা eমন হেব যােত মনটােক aশাn না কের 
েদয়। েযমন মদ খাoয়া, মদ পান করার পর pীিতর ভাব থােক না, তখন বেল েক কার খুেড়া েক কার বাপ। আয়ু, বুিd, আেরাগয্, 
sখ, মেনর শাn ভাব ei িজিনষgেলা েযন িববধর্ন হয়। ei িজিনষgেলা যিদ না বৃিd পায় তাহেল বুঝেত হেব তার খাoয়ােত েকান 
েদাষ আেছ। েয খাoয়ােত ei িজিনষgেলা বৃিd পায় eকমাt েসi খাবারi হে  সািttক আহার। সািttক আহােরর লkণ িক িক? 
রsাঃ, খাবারটা কখনi রসহীন শু  থাকেব না। শুকেনা খাবার, েযমন িনমিক, চানাচুর egেলা কখনi সািttক খাবােরর মেধয্ গণয্ 
করা হয় না। িsgাঃ, খাবােরর মেধয্ েকান aমসৃণতা থাকেব না, eকটা মসৃণ ভাব থােক, sশর্ কেরi sখ anভব হেব। িsরা, মােন 
খাবারটা েবশ িকছুkণ েপেট থাকেব, ei খাoয়া হল তারপেরi আবার িখেদ েপেয় েগল ei রকমট হেব না, েযমন ডাল, ভাত, 
rিট েপেট aেনকkণ থােক aথচ eর মেধয্ সবi আেছ, রsা, িsgা, িsরা hদয্া সবi থাকেব, ei কারেণ আমােদর ভারতীয় 
খাবার aেনকটাi সািttক খাবার। hদয্া, েযটা আমােদর িpয়, েখেত আরামদায়ক o ভােলা লােগ। dধ, দi, পােয়স সবi সািttক 
খাবার, eর মেধয্ পােয়সটা হল সব েথেক িঠক িঠক সািttক খাদয্। িহমালেয়র িদেক সাধুেদর কােছ েগেল তাঁরা চা েখেত েদন না, 
eক gাশ dধ হােত ধিরেয় েদন। সাধু সািttক খাবার ছাড়া খােবন না। আর রাজিসক খাবার েকান gেলা – 
 

কটব্mলবণাতযু্ তীkrkিবদািহনঃ। আহারা রাজsেs াঃ dঃখেশাকাময়pদাঃ।।৯।। 

 িকছু িকছু খাবার আেছ েযgেলা েখেল dঃেখর জn েদয়, েশাক জn েদয় আর েরাগ জn েদয়। ei খাবারgেলা হে  
রাজিসক খাবার। রাজিসক খাবােরর িবেশষt িক? eখােন pিতিট শেbর সােথ aিত কথাটা লাগােত হেব, aিত লবণাk, aিত টক, 
aিত কটু, মােন খুব েবিশ মাtায় যিদ েতেতা হয়, aিত u , aিত তীk, তীk মােন খুব ঝাল ল া o মশলা িদেয় ৈতরী খাবার 
আর খুব rk, মােন শুকেনা খাবার। ei ধরেণর সব খাবার হে  রাজিসক। কার েকান খােদয্ েবিশ rিচ আেছ েদেখi েবাঝা যােব 
েলাকটার মেনর গিত িক রকম। মাংস যিদ েকu sু কের খায় তাহেল ei মাংস খাoয়াটা সািttক খাবাের চেল যােব। ei মাংসi 
যখন ঝাল o aেনক রকম মশলা িদেয় রাnা করা হেব তখন eটাi রাজিসক খাবােরর মেধয্ গণয্ করা হেব। তামিসক খাবার হে - 
 

যাতযামং গতরসং পিূত পযুর্িষত  যৎ। uি মিপ চােমধয্ং েভাজনং তামসিpয়m ।।১০।। 

 তামিসক েলােকেদর খাoয়া-দাoয়াটা eেকবােরi an ধরেণর। যাতযামং, মােন মn পk, রাnাটাo aসmূণর্, eকটু কাঁচা 
কাঁচা থাকেতi রাnা েশষ। কাঁচা কাঁচা রাnা েয aজােn করেছ তা নয়, েজেন শুেনi করেছ, বেল নািক eেত িভটািমনটা ভােলা 
থােক, িকnt েমােটi তা হয় না, egেলা সব aশাstিবিহত খাবার। আমােদর মিুন ঋিষরা পাঁচ হাজার বছর ধের পরীkা িনিরkা কের 
egেলা িঠক কের েগেছন, eক কথায় egেলােক uিড়েয় েদoয়া যায় না। কাঁচা কাঁচা থাকেল হজম করা কিঠন হয়, হজম িঠক মত 
না হেল জপ-ধয্ােন মন বসেব না। গতরসং, খাবারটার রসযুk িছল িকnt eতিদেন েসi রস শুিকেয় েগেছ। মুিন ঋিষরা বায়ু, িপt 
কেফর নািড়র eকটা সাম s রাখার জn ei ধরেণর খাবার েথেক দেূর থাকেত বলেতন। আমরা egেলা জািননা বেল মানেত 
চাiনা। পূিত, dগর্n যুk খাবার, মােন পেচ েগেছ, েযমন শুটিক মাছ, মােছর রসটা শুিকেয় েগেছ আবার পেচo েগেছ, শুটিক মাছ 
পুেরা তামিসক খাবার। পযুর্িষতং, বািস খাবার, রােt রাnা কের পেরর িদন খাoয়া। egেলােক আেলাচনার করার সময় আমােদর 
বািড়র আিথর্ক aবsােকo মাথায় রাখেত হেব। gােম গে  আেলা o jালািন বাঁচাবার জn aেনেক রােti aেনক rিট বািনেয় 
রােখ, যােত পেরর িদন সকালেবলােতi পুrষরা মােঠ ঘােট কাজকমর্ করেত যাবার আেগ ঐ rিট েখেয়i েবিরেয় েযেত পাের। 
egেলা আলাদা িজিনষ, eখােন বলা হে  েতামার মেনর গিতটা িক রকম, আর েসi anসাের তিুম েতামার খাদয্ বাছাi করেব। 
eখােন বলেছন না েয তিুম িক খা , বলেছ েতামার িক েখেত ভােলা লাগেছ। যিদ বল আমার বািস rিট েখেত ভােলা লােগ তাহেল 
িকnt েতামার মেধয্ তামিসক ভাব আেছ। িকnt তুিম যিদ বল আমার uপায় েনi বেল বািস rিট েখেত হে  িকnt টাটকা গরম গরম 
rিট েখেতi ভােলা লােগ, তখন িজিনষটা an রকম হেয় যােব। eখােন বলা হে  েতামার মন িক চাiেছ।  
 

 uি মিপ চােমধয্ং, আমােদর িহnd শােst কাrর মেুখর খাবার বা পােতর খাবার খাoয়া aতয্n গিহর্ত কমর্। ঠাkর িনেজর 
বাবার কথা বলেত িগেয় বলেছন – েয সািttক েলাক েস িনেজর eঁেটা খাবার কাuেক েদয়না। eখনেতা eঁেটাকাটা েকui মােন না। 
িকছু িদন আেগo আমােদর সমােজ বা ােদর uি ে র বয্াপাের পিরবােরর মেধয্i িশkা েদoয়া হত, uি  খাবােরর বয্াপাের তাi 
সবাi খুব সজাগ থাকত। eখন egেলা সব িশিথল হেয় েগেছ আর সবাi সবার eেঁটা খাে । মা o সnােনর আলাদা সmকর্ 
েসখােন িকছু বলার থােক না। eখােন বলা হে , যিদ ei িজিনষgেলােক েকu না মােন তাহেল বুঝেত হেব তার মেধয্ তামিসক 
ভাব জাgত হে । eসব বলা তােদর জni যারা সাধন ভজন কের uপেরর িদেক oঠার েচ া করেছ। সাধন ভজেনর মেধয্ যখন 
থাকেব তখন েসi সময় েতামার মনটাo েযন সািttক ভাবাপn হয়। সািttক ভাব যিদ না থােক তাহেল েকাথাo না েকাথাo েতামার 
পতন aিনবাযর্ হেয় যােব। sেচর মেধয্ যখন sেতা পড়ান হয় তখন eকিট আঁশ যিদ থােক তাহেল আর sেচর মেধয্ িদেয় sেতা 
গলেব না। egেলার মেধয্ যিদ েকাথাo eকটু েগালমাল থােক তাহেল িকnt সাধন ভজন হেব না। gজরােট eকটা pথা আেছ, কাrর 
বািড়েত যিদ েকান সmানীয় aিতিথ আেসন তখন তাঁর সmানােথর্ মখু েথেক eেঁটা বার কের তাঁর পােত েদেব। eটা হে  gজরােত 
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সেবর্া  সmান pদান, eর েথেক আর েকান ভােব কাuেক u  সmান pদান করা যােব না। িহnীেত pবাদi আেছ – দাঁত কািট 
েরািট। আমােদর সমsা েয আমরা িনেজেদরেক িদেয় an সmpদােয়র সংsৃিত o রীিতনীিতর সমােলাচনা কির, িকnt eটা কখনi 
সমােলাচনা করার পdিত নয়, oেদর সংsিৃতেত িগেয় বয্াপারটােক েদখা uিচৎ। eখােন মলূ বয্াপার হে  eঁেটার ভাবটা েযন 
েতামার মেধয্ সবর্দা জাgত থােক। eঁেটার মেধয্ িকছুটা তnাtার বয্াপারটাo জিড়ত থােক।  
 

 eটা েয শুধু খাoয়া দাoয়ার বয্াপােরi থাকেব তা নয়। eকজনেক িকছু েদoয়ার uেdে  েকান িজিনষ েকনার পর েসটা 
তােক না িদেয় an কাrেক েদoয়াটাo িঠক নয়। আিম েয মhুেতর্ িঠক কেরিছ েয eটা কাuেক েদব েসখােনi ঐ বstটা uি  
হেয় েগল, oটা আর কাrেক েদoয়া uিচৎ নয়। sামী িবjানানnজীর জীবেন eকটা ei ধরেণর ঘটনা িলিপবd আেছ। eলাহাবােদ 
eকবার eক ভk িনেজর বািড়র গােছর িকছু ভােলা জােতর আম িনেজর সnােনর হাত িদেয় sামী িবjানানnজী কােছ পািঠেয়েছন। 
বা ািট বােsেট কের আম িনেয় যাে , েযেত েযেত uপেরর dিট আম েদেখ ভাবেছ – আমgেলা েবশ েদখেত, েখেত পারেল হত। 
িবjানমহারােজর কােছ বা ািট আম িনেয় হািজর হেয়েছ। আমgেলা মহারাজ েদখেলন, েদখার পর বলেছন – বাঃ খুব ভােলা আম 
িনেয় eেসছ, দাঁড়াo েতামােক কটা আম িদi। বা ািট বলেছ – না না, আমার আম লাগেব না। িকnt েছেলিট েয কটা আম েদেখ 
েভেবিছল েখেত পারেল ভােলা হত, িঠক েসi কিট আমi তেুল তুেল িবjান মহারাজ েছেলিটর হােত িদেয় বলেলন – ei আম 
কটা তিুম নাo, আিম েতামােক িদি , তিুম রাsা িদেয় েখেত েখেত েযo। মহাপুrষরা েদেখi বুঝেত েপের িগেয়ছেলন েকান 
আমgেলা eঁেটা হেয় েগেছ। ঠাkেরর জীবেন ei ধরেণর aেনক ঘটনা আেছ। েকান িজিনেষর agভাগ কাuেক েদoয়া হেয়েছ, 
িকংবা িচnা কের িনেয়েছ ঠাkর আর কখনi oটা gহণ করেতন না। সাধারণ েলােকরা egেলা বুঝেত পােরনা। ীমা খুব snর 
বলেছন – সnয্াসীর েয সাদা কাপড়, তােত যিদ eকটু কােলা দাগ েলেগ যায় দূর েথেক েসটা s  েদখা যায়, আর গৃহs মােন 
কােলা কাপড়, েসখােন যিদ আধ েবাতল কািল েঢেল িদেলo েবাঝা যােব না েয কািল েলেগেছ। 
 

 িতন রকেমর খাoয়া দাoয়ার কথা বলার পর eবাের িতন রকম যেjর কথা বলা হে । যেjর মেধয্ aেনক িকছু আেছ, 
পূেজা aচর্না, তীথর্ যাtা, িনেজর জপ-ধয্ান, শাst aধয্য়ণ ei সব িকছুেকi যেjর মেধয্ ধরা হয়। সব যji িতন রকেমর সািttক 
যj, রাজিসক যj আর তামিসক যj – 
 

aফলাকািkিভযর্েjা িবিধিদে া য iজয্েত। য বয্েমেবিত মনঃ সমাধায় স সািttকঃ।।১১।। 

 সািttক ভাবাপn বয্িk যখন যj কের তখন েসi যেj েকান ফেলর আকাkা রােখ না, আর eেকবাের পুেরাপুির শাstিবিধ 
anসাের যj কের। েকান ফলাকাkােতা থাকেবi না, uপরnt েস শুধু eটাi মেনর মেধয্ ধারণা কের েরেখেছ েয যj করাটা, 
যেjর েয srপ েসটােক সmাদন করাটাi আমার eকমাt কতর্বয্। eটাi আমার কতর্বয্ বেল আিম ei যj করিছ। আিম সকােল 
uেঠ েকন জপ-ধয্ান করিছ? কারণ জপ-ধয্ান করাটাi আমার কতর্বয্। আমােদর bাhণ সমােজ bাhণরা েয eত িকছু করেতন, তাঁরা 
পূণয্াজর্েনর জni েয সব িকছু করেছন eেকবােরi েসটা ভাবেতন না, বর  তাঁরা জানেতন – aকরেণ pতয্বায়ঃ, না করেল পাপ 
হেব। তুিম bাhণ সকােল uেঠ যিদ sান না কর তাহেল েতামার পাপ লাগেব, িtসnয্া যিদ গায়tী জপ না কর তাহেল পাপ লাগেব, 
কাrর েছাঁয়া যিদ েখেয় নাo তাহেল েতামার পাপ লাগেব, েযটাi বলেব েসটা না করেল পাপ লাগেব, েকানটা করেল েয পূণয্ হেব 
েস কথা েকাথাo বলা হত না। আমােদর সমাজ কতটা মলূয্েবােধর uপের pিতি ত িছল ভাবা যায় না, বলেছন – তিুম িনেজেক 
িতল িতল কের যেj আhিত দাo। kিtয়েকo তাi বলা হত – যুd েথেক যিদ তুিম পািলেয় আস তাহেল েতামার পাপ লাগেব। 
পূণয্ েতামার িকেস হেব? েতামার কতর্বয্ করেত করেত যিদ তুিম মের যাo তাহেলi েতামার পূণয্ হেব, eছাড়া েতামার পূণয্ বেল 
িকছু েনi। ৈব েদর বলা হত – েতামার কােছ যা সmদ আেছ তার eকটা কানাকিড়o েতামার নয়, তিুম শুধু egেলার aিছ। 
ঠাkরo মথুরবাবুেক বলেছন – ei সmদ, ei কমর্চািররা সব মােয়র সmদ, েতামার কতর্বয্ ei সmদ আর ei েলাকজনেদর 
রkণােবkণ করা। আমােদর যা িকছু আেছ, বািড়, গািড়, টাকা, stী, সnান eরা সব ঠাkেরর সmিt, আমােক েদখাভাল করার জn 
িনেয়াগ করা হেয়েছ। িঠক ভােব েদখােশানা না করাটা েঘার anায়। সবটােতi aকরেণ pতয্বায়। আিম stীর ভরণেপাষণ করিছ, 
সnানেদর মাnষ করিছ, egেলা করেল েকান পূণয্ হয় না, না করেল বরং পাপ হেব। eটাi আমােদর সনাতন আদশর্। আমােদর 
সমাজ বয্বsা কতটা unত িছল িকnt আজ েসখান েথেক আমরা কত নীেচ পেড় েগিছ। eরপর রাজিসক যেjর কথা বলা হে  – 
 

aিভসnায় ত ুফলং দmাথর্মিপ ৈচব যৎ। iজয্েত ভরতে  তং যjং িবিd রাজসm ।।১২।। 

 রাজিসক মেনাভাবপn েলােকরা যখনi েকান যj কের েসi যj েথেক িকছু ফল পাoয়ার জni কের। eর েথেক বড় 
বয্াপার হে  পাখNী ভাব, েলােকেদর েদখােনার জn িবরাট আেয়াজন কের যj কের। ei ভাবটােকi eর আেগর aধয্ােয় খুব 
snর কের বণর্না করা হেয়িছল – যেkয্ দাsািম েমািদ , আিম যj করব, আিম দান করব, আিম ei করব iতয্ািদ। eখনকার 
িদেন বড় বড় েনতারা পাড়ার kাবgেলা েযভােব dগর্াপূেজা কের eরা সবi ei ভাব িনেয়i কের। আর তামিসক যj িক রকম? 
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িবিধহীনমসৃ াnং মntহীনমদিkণm । dািবরিহতং যjং তামসং পিরচkেত।।১৩।। 

 িবিধহীনm , তামিসক যj করার সময় শােst েয রকমিট েযভােব করেত বলা হেয়েছ েসi িবিধ anসাের কখনi করেব না। 
aসৃ াnং, যj করার সময় যjকারী bাhণেক িঠক মত an, বst o ফলমলূ িদেয় দিkণা িদেত হয়, দিkণা যিদ িঠক িঠক না 
েদoয়া হয় তাহেল বলা হয় েসi যj aসmূণর্ েথেক যায়। কারণ দিkণা যেjর eকটা a । aসৃ াnং মােন যেj দিkণা িঠক িঠক 
না েদoয়া। মntহীনm , তামিসক যেj মnt বেল িকছু থােক না, মnt u ারণ হে  িকnt মেntর u ারেণ মnt, sর, বণর্ eigেলা সব 
রিহত হেয় u ারণ কের। aদিkণm , েকান দিkণা না েদoয়া, মdুািদর dারা দিkণািবহীন। dািবরিহতং, তামিসক যj েকান dা 
িনেয় কের না, dািবহীন। eigেলা সব হে  তামিসক যj। eরপর িতন রকেমর তপsার কথা বলা হে । 
 

েদবিdজgrpাjপূজনং েশৗচমাজর্বm । bhচযর্মিহংসা চ শারীরং তপ uচয্েত।।১৪।। 

 তুিম যিদ িঠক িঠক শরীরেক শুd করেত চাo তাহেল িকছু শারীিরক তপsা করেত হেব। েসi তপsাgেলা িক িক? 
েদবিdজgrpাjপূজনং, েদবতা, িdজ মােন bাhণেক, grজনেক আর pাj বয্িkেক পূেজা করেব। eখােন jানী বা পিNত 
bাhণেদর কথা বলা হে  না, েয েকান bাhণ েস পিNত েহান আর নাi েহান, bাhণ েদখেলi pণাম করেব। eটাi ভারতীয় 
ঐিতh, bাhণ েদখেলi pণাম করেত হত। grেক pণাম করেব, eখােন gr বলেত িনেজর দীkাgrেকi শুধু েবাঝাে  না, েয 
েকান grজনেদর েবাঝান হে । আর pাj, িযিন বুিdমান বয্িk তাঁেক সmান েদেব। মাnেষর aহ ােরর িঢিপটা aেনক u ঁচু হেয় 
আেছ, যার জn েকান আধয্ািtক jান আমােদর মেধয্ ঢুকেত পােরনা। ei aহ ােরর িঢিপটােক সমান করবার জn শােst কেয়কটা 
িজিনষ করার কথা বলা হে  – bাhেণর কােছ মাথা নত করেব, grজনেদর সামেন মাথা নত করেব, আর pাj, িযিন িজিনষটা 
জােনন তাঁর সামেন মাথা নত করেব। শ রাচাযর্ খুব কম বয়েসi gr হেয় িগেয়িছেলন, তাঁর িশ েদর aেনেকi তাঁর েথেক বয়েস 
বড় িছেলন, িকnt িতিন িছেলন pাj, েসiজn সবাi তাঁর কােছ িগেয় মাথা নত করত। e ছাড়া bhচযর্ পালন করা, aিহংসা 
ভাবেক anশীলন করা eigেলা হে  শারীিরক তপsা। bhচযর্ o aিহংসার সmেn আমরা িকছু িকছু আেলাচনা কেরিছ। আরo যত 
শাst aধয্য়ণ করা হেব তখন ei িজিনষgিলেক িনেয় আরo িবsৃত আেলাচনা করা হেব। eমন তপsা, েয তপsােত শরীেরর 
pাধাn থােক, েসটােক বেল শারীরং তপ, শারীিরক তপsা। েশৗচমাজর্বম, শুিচতা বা েশৗচ o সরলতার anশীলন করাটাo শারীিরক 
তপsা। eরপর বাক্  আর মন, িবেশষ কের বাক বা বাণী সmিnত তপsার কথা বলেছন – 
 

anেdগকরং বাকয্ং সতয্ং িpয়িহত  যৎ। sাধয্ায়াভয্সনং ৈচব বা য়ং তপ uচয্েত।।১৫।। 

 বাlীিক রামায়েণ eকটা জায়গায় বলা হে  – মাnষ যখন েকান িকছু কমর্ কের, তার আেগ pথেম েস মেন মেন িচnা 
কের, তারপর েসটা বাণী িদেয় pকাশ কের, তারপর েসটা শরীেরর dারা সmn কের। আমােদর েয েকান কাজ শরীর িদেয় pকাশ 
পায়, িকnt তারo আেগ েসi কাজ বাণী িদেয় শুr হেয় যায়, আর তারo আেগ মেনর েভতের িচnা rেপ ঘরুঘরু কের। িকnt তপsা 
যখন হয় তখন শরীেরর তপsা হয়, তারপর বাক্  তপsা আর েশেষ মেনর তপsা। যখন েদিখ aপেরর pিত dা জnাে , সাধু 
সnয্াসীেদর েদখেল pণাম করেত iে  হে , ঠাkেরর মিnের িনয়িমত যাি , তখন বুঝেত হেব েয আমার শারীিরক তপsা শুr 
হেয়েছ। aেনেক আেছ যারা ঠাkেরর মিnর যায়o না pণামo কের না, বলেল বলেব dােতা েভতের। িকnt dােতা বাiের েদখেব 
েলােক, েভতের আবার dা হয় নািক। যিদ হয়o বা, েসটােক আবার বলেত হেব েকন েয আমার েভতের dা আেছ। গীতােত 
পির ার কের বেল িদে  েদবতা বা ঠাkরেক pণাম করেত হেব – েদবিdজgrpাjপূজm  েদবতা, bাhণ, grজন o pাjেদর 
সামেন মাথা নত করেত বলা হে , eছাড়া িবিভn জায়গােত আরo aেনক িকছু বলা হয় েযটা শরীেরর তপsা। িকnt েসi সােথ 
মেন রাখেত হেব – কশর্য়nঃ শরীরsং, শরীরেক ক  িদেয় েকান তপsা করেত বলা হে  না, শরীরেক ক  েদoয়া চলেব না। 
eখােন েয কটা তপsার কথা বলা হে  eেত েকাথাo শরীরেক ক  েদoয়া হে  না।  
 

 বাণীর তপsা িক রকম হেব? anেdগকরং বাকয্ং, uেdগজনক েকান কথা বলেব না। eমন eকটা কথা বেল িদলাম যার 
ফেল সামেনর েলাকটা মেন খুব dঃখ েপল, ei ধরেণর কথা বলেত েনi। আেগকার িদেন যােদর ে  bাhণ বলা হত, তাঁরা েকান 
aবsােতi কাrেক কটূ কথা বলেতন না। uেdগকর েকান কথা বলেত হেল িমি  কের বেল পাশ কািটেয় চেল েযেতন। সতয্ং, 
বাণীর তপsােত eনারা কখনi সতয্ ছাড়া েকান কথা বলেবন না। িpয়m , কথাgেলা শুনেত খুব ভােলা লাগেব। িহতm , েয কথা 
বলেল তার uপকার হেব, তার েকান কােজ আসেব eকমাt েসi কথাi eনারা বলেবন। েয েকান কথা বলার মেধয্ ei সব কটাi 
থাকেব, uেdগকর কথা হেব না, কথাট সতয্ হেব, িpয় হেব আর িহতকর হেব। আচাযর্ শ র eখােন খুব snর uপমা িদে ন। 
ধrন বাবা-মা তােদর বা া েছেলেক বলেছ – েখাকা শাn হo, শাn হেয় sাধয্ায় কর o েযাগ aভয্াস কর, egেলা করেল েতামার 
িবেশষ ম ল হেব। ei বাকয্ যখন gr বা মা-বাবা তাঁর িশ  বা সnানেক বলেছন, তখন ei কথাটা সতয্ কথা, িpয় কথা, িমি  
ভােব বলা হেয়েছ, িহতকাির কথা আর ei কথার মেধয্ uেdগকর িকছু েনi। বাণীর তপsা খুব কিঠন। বাণীর তপsােত আর িক 
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করেত হয়? sাধয্ায়াভয্সনং, েরাজ িনয়ম কের di ঘন্টা িক িতন ঘন্টা sাধয্ায় করেব, মােন শাst চচর্া করেব। eigেলা হে  িঠক 
িঠক বাণীর তপsা। 
 

 যখন আিম কথা বলিছ, তখন যিদ িহতকাির কথা না হয় তাহেল েসi কথা বলা uিচত হেব না। মহাভারেত আেছ, dজন 
কথা বলেছন তখন পরsর েসi কথাi বলেব যােত dজেনরi ভােলা হয়। তা না হেল মেনর মেধয্ eকটা সেnহ জােগ। িকnt gr 
যখন িশ েক িকছু বেলন তখন oর মেধয্ grর িকছু থােক না। কথা বলার সময় aনথর্ক কথা বলেত েনi, েযটা েকান কােজ 
আসেব না, েসi ধরেণর কথা বলা িঠক না। েয কথােত কাrর েকান কােজ আসেব না, কাrর েকান ম ল হেব না েসi ধরেণর 
কথা eেকবাের বলা চলেব না। মমতা বয্াণািজর্ িক করল, বুdেদববাবু িক করল ei িনেয় আেলাচনা কের কার িক িহত সাধন হে , 
িকছুi হে  না, তবুo েলােকরা ei আেলাচনা িনেয়i েমেত আেছ। শাst ei ধরেণর আেলাচনা করেত িনেষধ করেছ। aেনক সময় 
তথয্ আদান-pদােনর েkেt িকছু an ধরেণর কথা বলা েযেত পাের। আর বলেছন সতয্ ছাড়া িমথয্া কথা বলেত েনi, কারণ আিম 
যিদ েকান িমথয্া কথা বিল, আজ েহাক কাল েহাক েসi িমথয্াটা েবিরেয় আসেব। েসটা pকাশ হেয় েগেলi আমার জীবেন dদর্শা 
েনেম আসেব, শুধু আমার জীবেনi নয় তারo জীবেন। আর কাrেক uেdগকর কথা কখন বলেত েনi। আমার মেনর মেধয্ শেbর 
েয ভাNার রেয়েছ, েসi ভাNারেক যখন সাজান হে , েকাn  শbেক বাদ েদoয়া হেব, েকাn  শbেক pকাশ করা হেব eটাi হে  
বাণীর তপsা। কথা বলার সময় আমােদর মাথােত রাখেত হেব েয, ei িজhা হে  মা সরsিতর sান, েসiজn আেজবােজ বাকয্, 
েনাংরা aপশb dারা সরsিতেক aপমান করেত েনi। যখন আমরা aপশb বয্বহার কির, aিpয় কথা, uেdগকর কথা, aেহতকু 
বাকয্ pেয়াগ কির তখন eেত মা সরsিতর aপমান হয়। িঠক িঠক বাণীর তপsা যিদ করেত হয় তাহেল ei ে ােক যা যা বলা 
হল তার সবটাi eকসােথ েমেন চলেত হেব। যিদ সিতয্ কথা বলিছ িকnt েসটা uেdগকর, সিতয্ কথা বলিছ িকnt িহতকর নয় তাহেল 
eটােক বাণীর তপsা বলা যােব না। eখােন শুধুi সতয্ কথা বলা হল, eেত সাধনা আর হল না, সাধন করেত হেল eর সব 
কিটেকi anসরণ কের চলেত হেব, েকানটােকi বাদ েদoয়া চলেব না। আর মেনর েয তপsা েসটা সmেn বলেছন –  
 

মনঃpসাদঃ েসৗময্tং েমৗনমাtিবিনgহঃ। ভাবসংশুিdিরেতয্তৎ তেপা মানসমচুয্েত।।১৬।। 

 মেনর সাধনা করার বয্াপাের pথেম বলেছন মনঃpসাদঃ, মনটােক সব সময় pশাn রাখেত হেব, যখনi মন চ ল হেত 
চাiেছ তখনi মনেক েয েকান ভােব েটেন েসখান েথেক িফিরেয় আনেত হেব। িকভােব েটেন িনেয় আসা হেব েসi বয্পাের িকছুটা 
েযাগশােst বণর্না করা হেয়েছ – েযমন ৈমtী, কrণা, মিুদত o uেপkার dারা। েয কেরi েহাক মনেক aশাn চ ল হেত িদেত 
েনi। েসiজn কাজকেমর্ িনেজেক বয্s রাখেল চা লয্ কম হয়। চা লয্তােক pিতহত করেত হেল মনেক কামরাগ িববিজর্তm  করেত 
হেব, মেন েকান কামনা-বাসনা থাকেব না। পূেজা uপাসনা, জপ-ধয্ান, মিnের িবgহ দশর্ন করা egেলা মনেক শাn হেত সাহাযয্ 
কের। খবেরর কাগজ পড়া, িটিভ েদখা, পাড়ার েলােকেদর সে  আDা মারা, egেলােত মন কখনi শাn হয় না। eকা eকা 
থাকেলo মন শাn হেব না। মাnেষর sভাবi eমন েয েস eকা কখন থাকেত পােরনা, তার eকজন স ী দরকার। আমরা মুেখ 
যতi ঈ েরর কথা বিল না েকন, ভগবানেক স ী করেত পািরনা, েসiজn খুব কের শাst aধয্য়ণ করেত হয়। শাst পড়া, িচnন 
করা, মােঝ মােঝ িনেজর িচnা ভাবনােক িনেয় িকছু েলখােলিখ করা, egেলা যিদ িদেন eক ঘন্টা কের করা হয় তাহেল মন aেনক 
শাn হেয় যােব। eরপর আসেছ েসৗময্tং, আমার মন pসn, িকnt মন শুধু pসn হেলi হেব না, মুেখর uপর তার ছাপ আসেত 
হেব, মুেখর মেধয্ eকটা মৃd হািসর pেলপ থাকেব। মখু েদখেলi েবাঝা যায় কার মন শাn আর কার মন চ ল। মন শাn থাকেল 
মেুখর মেধয্ eকটা েসৗময্ ভাব eেস যােব। তারপর েমৗনm , কথাবাতর্া কম বলেব, মুেখ কথা বn করার কথা বলেছন না, মেন মেন 
কথা বলটা বn করেত হেব। মহাপুrষ মহারাজেক eক সাধু বলেছন, আিম িহমালেয় িগেয় eক বছর েমৗন aবলmন কের তপsা 
করব। মহাপুrষ মহারাজ সাধেুক বলেছন – েভতরটাo। eখােন েমৗন মােন হে  েভতরটা, মেন মেন বকবক করাটা আটকােত 
হেব। pচুর জপ-ধয্ান করেল, ঠাkেরর নাম করেল eটােক আটকােনা যায়। ভাবসংশুিdঃ, aপেরর সােথ যখন বয্বহার করিছ তখন 
েভতেরর ভাবটা পির ার রাখেত হেব। মাnেষর মেন pচN ছল কপটতা থােক, মুেখ eক রকম বয্বহাের an রকম, eটাi হে  
ভাব aশুিd। কাrেক পছn aপছেnর বয্াপার থাকেতi পাের িকnt তাi বেল েলৗিককতার েkেt eকটা সmােনর ভাব িনেয় চলা 
দরকার। eমনo েদখা যায় েকান ছােtর aিভবাবক তার সnােনর সােথ েদখা করেত েগেছ, েসখােন েকান eক মহারাজ িছেলন, 
aিভবাবক েছেলেক িজেjস করেছ – hাঁের, ei মহারাজ েতার েকান কােজ আসেব? েছেল বেলেছ hাঁ। বয্াs , তারপের েসi 
aিভবাবক মহারাজেক বলেত শুr করেলন – মহারাজ, আমার েছেল বািড়েত শুধু আপনারi কথা বেল, আপনার মত সাধু হয় না। 
egেলা হে  pচN ছল কপটতা। েবিশর ভাগ েলােকর ধারণা েয, সংসাের থাকেত েগেল egেলা eকটু আধটু করা দরকার। দরকার 
যিদ মেন কের থাক তা কেরা, েকu বারণ করেছ না, িকnt তুিম েকান িদন আধয্ািtক হেত পারেবন না। eকটা িজিনষ েজেন রাখা 
দরকার, আমার ভাব যিদ শুd থােক তাহেল েকu আমােক েকান িকছুi করেত পারেব না, আমারo ei ধরেণর ছল কপটতার আ য় 
েনoয়ার েকান pেয়াজনi হেব না। আসেল আমরা হলাম aতয্n dবর্ল pকৃিতর, িনেজর dবর্লতার জn ছল চাতুিরর আ য় িনi। 
আর সবটাi যখন িবফেল চেল যায় তখন মেন হয় েকন িমিছিমিছ ei ধরেণর ছল চাতুিরর আ য় িনেত েগলাম!  
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 িতন ধরেণর তপsার কথা বলা হল। ei তপsাgেলা আবার সািttক, রাজিসক আর তামিসক ei িতন রকেমর হেয় 
থােক। সািttক তপsা িক রকম? 
 

dয়া পরয়া তpং তপsৎ িtিবধং নৈরঃ। aফলাকািkিভযুর্ৈkঃ সািttকং পিরচkেত।।১৭।। 

 কািয়ক, বািচক o মানিসক ei িতন ধরেণর তপsায় যখন েকান ফলাকাkা রিহত হেয় করা হয় তখন েসটাi সািttক 
তপsা বেল পিরগিণত হেব। আিম ভােলা কথা েকন বিল? eটাi আমার sভাব। আিম কািয়ক তপsা েকন করিছ? আমার ভােলা 
লােগ, eটাi আমার sভাব। আর রাজিসক তপsা িক রকম? 
 

সৎকারমানপজূাথর্ং তেপা দেmন ৈচব যৎ। িkয়েত তিদহ েpাkং রাজসং চলমrবm ।।১৮।। 

 সৎকারমানপূজাথর্ং েলােকরা আমােক মাnক, জাnক, আমােক সmান কrক ei aহ ার o দেmর ভাব িনেয় যখন ei 
তপsাgেলা করেছ, তখন eটাi রাজসm , রাজিসক তপsা, arবm  ei তপsা েকান ফল েদয় না। েলােক আমােক মানল, জানল, 
আমার eiখােনi সব িকছু েশষ হেয় েগল। eকাদশী করেব সবাiেক জািনেয় করেব, eকাদশী করাটা uেd  নয়, েলাকেক 
জানানটাi uেd । তামিসক তপsা হে  – 
 

মঢ়ূgােহণাtেনা যৎ পীড়য়া িkয়েত তপঃ। পরেsাৎসাদনাথর্ং বা তৎ তামসমদুাhতm ।।১৯।। 

 িনেজর শরীরেক ক  িদেয় যখন েয তপsা করা হে  আর aপেরর kিত সাধনােথর্ মুখর্ ভােব তপsা করা হে , তখন 
ei তপsােক বলা হে  তামিসক তপsা। ছাগ বিল েদoয়াটাo ei aেথর্ তামিসক বলা েযেত পাের, েযেহতু aপেরর pাণ হরণ 
করা হে । যারা বিল িদে  তারা বলেত পাের, পশু গায়tী িদেয় ei পশুর মিুk হেয় যাে । িকnt ছাগল িক মিুk চাiেছ? ছাগেলর 
মা, ছাগেলর ভাiেয়রা েকu পছn করেছ না। শুধু আমার মাংস খাoয়ার iে  হেয়েছ তাi বিল িদি । তেব তেnt িবধান িদে  েয, 
তিুম পশুর মাংস েখেত চাiছ, িঠক আেছ তাi খাo, িকnt eটােক মােয়র pসাদ কের gহণ করেল েতামার মেনর ei িহংসা বৃিt o 
anাn খারাপ বৃিtgেলা দেম যােব। েসiজni ei িবধান gেলােক েদoয়া হেয়েছ, তা না হেল kমশ তিুম asর হেয় uঠেব। 
মােয়র কােছ বিল িদে  বেলi ei পাশিবক বৃিtgেলা কমেছ। িকnt ঠাkর েলবুটাo কাটেত পারেতন না, ঠাkর েদখেছন েলবুটাo 
েতা তাঁরi সৃি , েসi িদক িদেয় েদখেত েগেল েলবু কাটাo যা ছাগ বিল েদoয়াo তাi। েলব ুেখেতেতা হেব, েকান uপায় েনi, 
তাi ঠাkর হােত ছুিড় িনেয় ‘জয় মা কালী’ বেল েলবু কাটেতন। দিkেণ ের িবেশষ িদেন মােয়র কােছ ছাগ বিল েদoয়া হেয়েছ, 
তার মাংস রাnা কের মােয়র েভােগ েদoয়া হেয়েছ, ঠাk্েরর েতা মাংস খাoয়ার p i uঠেত পােরনা। ঠাkর বলেছন – মা পােছ 
রাগ কেরন তাi কপােল মােয়র pসাদী েঝােলর eকটা েফাঁটা েঠকাi। aপরেক ক  িদেয় o িনেজর শরীরেক ক  িদেয় েয তপsাi 
করা েহাক না েকন েসi তপsােত িকছুi হয় না, egেলা পুেরা তামিসক তপsা। eরপর বলেছন িতন রকম দােনর কথা –  
 

দাতয্বয্িমিত যdানং দীয়েতহnপকািরেণ। েদেশ কােল চ পােt চ তdানং সািttকং sতৃm ।।২০।। 

 দান করা আমার কতর্বয্ েসiজn দান করিছ, দােনর েপছেন ei eকমাt ভাব। েকান pতয্াশা না কের, যােক দান করিছ 
েসo pতুয্tের আমােক িকছু েদেব ei আশা না কের েয দান করা হয় েসটাi সািttক দান। েদেশ কােল চ পােt চ – দান করার 
েkেt েকাথায় দান করিছ, কােক দান করিছ egেলাo খুব grtপূণর্ িবষয়, েযমন পূণয্ িদেন, সংkািnেত পূণয্ভূিমেত দান করেত 
হয়। যােক তােক, েযখােন েসখােন দান করেত েনi। যারা bাhণ, েবদj, সৎপাt তােদরেকi দান করেত হয়, যােক তােক দান 
িদেত েনi। রাণী রাসমিন দিkেণ ের েদবালয় ৈতরী কেরেছন, eখানকার bাhণরা পূজার সব েভােগর an আেজবােজ েলাকgেলােক 
খাiেয় িদত। েসiজn ঠাkর িনেজ লkয্ রাখেতন তাঁর ভােগর pসাদটা েযন িঠক িঠক আেস। eকজন ক  কের সৎ uেd  িনেয় 
eকটা িজিনষ কেরেছন, েসটার েযন িঠকঠাক রkণা-েবkণ হয়। dঃেখর িবষয় আমরা aেনেকi যারা ঠাkেরর ভk তারা ঠাkেরর 
আধয্ািtকতার ei বাsব বয্বহািরক িদকটােক েদখেত পায়না। রানী রাসমিন কত aথর্ বয্য় কের মিnর কেরেছন, eখানকার সব 
িকছু েযন িঠক ভােব খরচ হয় েসi িদেক ঠাkেরর িক তীk নজর িছল।  
 

যৎ ত ুpতযু্পকারাথর্ং ফলমিুd  বা পনুঃ। দীয়েত চ পিরিk ং তdানং রাজসং sতৃm ।।২১।। 

 রাজিসক দান েকান gেলা? বলেছন, pতুয্পকােরর আশা িনেয় যখন কাuেক িকছু দান করা হয়, আিম eেক িদেয়িছ েসo 
আমায় িকছু েদেব। যিদo বা pতুয্পকােরর আশা না থােক তাহেল eটা আশা কের েয, আিম েয ei দান করলাম eর ফল srপ 
মতৃযু্র পর sেগর্ আমার eকটা জায়গা হেব। যিদ েকu বেল আপিন েকন দান করেছন, তখন েস বলেব আিম পূণয্ aজর্ন করিছ। 
আচাযর্ শ রo মকর-সংkািnর িদেন দােনর কথা বলেছন। মকর-সংkািnর িদেন dিনয়ার কাঙালীরা eেস সকাল েথেক েবলুড় মেঠ 
হািজর হেয় যায়। pচুর েলাক ঐ িদন েবলুড় মেঠ sান করেত আেস আর সব কাঙালীেক চাল, আটা, পয়সা দান কের। েকন দান 
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করেছ? েবলুড় মঠ পূণয্ভিূম, মকর-সংkািn eকটা িবেশষ পিবt িদন, ei িদেন ei পূণয্ভূিমেত দান করেল আমার িবরাট পূণয্ 
হেব। িকnt ei দানi যিদ ei েভেব করা হয়, আজেকর িদেন ei পূণয্ভিূমেত দান করা আমার eটা ধমর্, তাহেল বুঝেত হেব আিম 
ে তম দান করিছ। কাঙালীেদর দান করেল eক রকম দান আর সাধু সnয্াসীেদর দান an রকম হেব। তামিসক দান িক রকম?  
 

aেদশকােল যdানমপােtভয্  দীয়েত। aসৎকতৃমবjাতং তৎ তামসমদুাhতm ।।২২।। 
 

 তামিসক দান িক রকম? aেদশকােল, েযখােন েসখােন দান করেত থাকেব, aপােt, যােক তােক দান করেব। ঠাkর 
বলেছন – eকটা কষাi গr িনেয় যাি ল, eকটা াd বািড় েদেখ েসখােন ঢুেক পেড়েছ। াd বািড় েখেয় গrটােক টানেত টানেত 
িনেয় িগেয় বিল িদল। eখন ei েগাহতয্ার পাপ াd বািড়র কতর্ারo লাগল। eটাi হে  aপােt দান, আেগ িবচার কের েদখেত 
হেব eেক দান েদoয়া যােব িকনা। দােনর েkেt চাoয়ার বয্াপার আসেছ না, েকu িকছু চাiেছ বেল তােক িকছু িদেয় িদেল েসটা 
দান হেব না। দান হল, িনেজর iে েত সামথর্মত কাuেক িকছু েদoয়া। দান করার আেগ িবচার কের েদখেত হয়। িক িবচার? 
েদেশ, িঠক জায়গায় িবেশষ িদেন আর পাtতা েদেখ দান করেত হয়। যােক তােক েয েকান সময় দান করােক দান বেল না। 
aসৎকৃতমবjাতং, -  aিpয় বচনািদর dারা সৎকারশূn হেয় আর aবjার ভাব িনেয় দানেক তামিসক দান বলা হে । আচাযর্ শ র 
বলেছন – িpয়বচনং পাদpkালn  পূজািদ। কাrেক যখন দান করা হয় তখন ei িতনেট শতর্েক পূরণ করেত হেব। িpয় বচন, িমি  
কের আhাণ করেত হয়, যােক দান করা হেব তার পা জল িদেয় ধুেয় িদেত হেব, তারপর তােক পূজা করেত হেব, egেলা করার 
পর তােক দান িদেত হয়। দানটাo eকটা যj। ei দােন পুেরা আচার আেছ, ei আচােরর মেধয্ ei িতনেট িজিনষ আেছ, িমি  
কথা, পদেসবা আর পূজা। e ছাড়া তােক বসার জn ভােলা eকটা আসন িদেত হয়, সবাi িমেল হাতেজাড় কের সmান েদখােনা, 
ei িজিনষgেলা িঠক িঠক পালন করেল তেবi েসটা দান হয়। কাঙালীেদর েযটা েদoয়া হয় েসটােক দান বেল না, eটােক িভkা 
েদoয়া বলা হয়।  
 

 যj, তপsা o দান সবi আমরা িঠক িঠক ভােব করিছ, িকnt তা সেtto মেনর মেধয্ eকটা খঁুতখঁুতািন থােক। েযটা 
করিছ েসটা ভােলা হে  না, বা েযটা করিছ েসটা আরo ভােলা করেত চাiিছ, তখন আমােদর িক করেত হেব? ভগবান বলেছন – 
 

o ঁতৎসিদিত িনেদর্েশা bhণিstিবধঃ sতৃঃ। bাhণােsন েবদা  যjা  িবিহতাঃ পুরা।।২৩।।  

 bh িযিন, িযিন সবর্বয্াপী, তাঁর িতনিট নাম – o ঁ, তৎ o সৎ। o ঁ হে  bেhর বাচক, o ঁ eর বয্াপাের eর আেগo aেনক 
বয্াখয্া করা হেয়েছ। তৎ শেb bhেক েযন আ ুল িদেয় িনেদর্শ করা হে । egেলা েবদােnর খুব গভীর তtt। সৎ, সৎ মােন aিstt, 
আিম আিছ। িতিনi আেছন, িতিন ছাড়া আর িকছুi েনi। সৎ িযিন িতিনi িচৎ, িযিন িচৎ িতিনi আনn, িতিনi সি দানn। o ঁ তৎ 
সৎ, eটা হে  েসi েয bh, তাঁর িনেদর্শ, o ঁ তৎ সৎ হে  ভগবানরi নাম। bাhণােsন েবদা  যjা , bাhণ, েবদ o যj, ei 
িতনেট িজিনেষর uৎপিt েসi bh েথেকi। eখন ei িতনেট িজিনষ, bাhণ, েবদ আর যেjর stিত করার জn আমােদর মিুন 
ঋিষরা ei িতনেট িজিনষ ‘o ঁ তৎ সৎ’ আিব ার করেলন। eরমেধয্ o ঁ সmেn বলেছন –  
 

তsােদািমতযু্দাhতয্ যjদানতপঃিkয়াঃ। pবতর্েn িবধােনাkাঃ সততং bhবািদনাm ।।২৪।। 

 যj, দান, তপsা, মােন যত রকেমর িkয়া আেছ, eটােক পিবt করেত হেল শুধু o ঁ বলেলi সব িকছু পিবt হেয় যায়। 
pবতর্েn িবদােনাkাঃ সততং bhবািদনাm  - eখােন ভগবান বলেছন, eটা আমার কথা নয়, যাঁরা bhবািদ, jানী পুrষ, তাঁরা ei 
কথা বেল েগেছন। eনােদর কথা anসাের েবেদর েয pবচন হয়, যারা েবদ পাঠ করেছন, যারা শুনেছন, eরা সব সময় েস যji 
েহাক, দানi েহাক pথেম o ঁ u ারেণর পরi সব িকছু শুr করা হয় আবার o ঁ বেলi সমাp করা হয়। aেনক জায়গায় আjা 
পাoয়ার জn oঁ েক বয্বহার করা হয় – আিম িক আসেত পাির? েয anমিত িদে  েস বলেব o ঁ। যখন িকছু শুr করা হল তখন o ঁ
u ারণ কেরi শুr করা হয়। িঠক েসi রকম তৎ, যখন েকu েকান ধরেণর ফলাকাkা না কের যjািদ, তপsা o দানািদর 
মাধয্েম শুধু কমর্েযাগ কের যাে  যােত মিুkর িদেক eেগােত পাের তখন তারা িক কেরন - 
 

তিদতয্নিভসnায় ফলং যjতপঃিkয়াঃ। দানিkয়া  িবিবধাঃ িkয়েn েমাkকািkিভঃ।।২৫।। 

 pথেম বলেলন যখন েবদ aধয্য়ণ করা হয় তখন o ঁ িদেয় শুr করা হয়, িকnt eখন বলেছন তৎ। aথর্াৎ যখন িঠক িঠক 
কাজ করা হয় তখন বলেব তৎ। তখনকার িদেন pচলন িছল, িকছু িকছু কােজ বলা হত o ঁ, আর িকছু িকছু কােজ তৎ শb বয্বহার 
করা হত, আবার িকছু িকছু কােজ সৎ বলা হত। যখনi েকান কােজর বয্াপাের সেnহ আসেব, েযমন আমার জn eক gাশ জল 
আনা হল, eখন আিম জািননা ei জল কতটা শুd আর কতটা aশুd, ei aবsায় মনটা খঁুতখঁুত করেত থাকেব। িকnt আিম েযi 
gাশটা হােত িনেয় বেল িদলাম ‘o ঁ তৎসৎ’, তাহেলi সব িকছু শুd হেয় েগল। ভীড় বােস বা েTেন দাঁিড়েয় যাি , েযেত েযেত 
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আমার সামেনর সীেটর েলাকটা েনেম েগল। eখন ঐ খািল সীেট আিম বসেত যাি , ei সীেট eতkণ েয েলাকটা বেসিছল েলাকিট 
েকমন pকৃিতর জািননা, মনটা খঁুতখঁুত করেত শুr কের িদেয়েছ। িকnt বসার আেগ eকবার o ঁ তৎসৎ বেল িদেলi সব শুd হেয় 
েগল। যােতi eকবার o ঁ তৎসৎ বেল েদoয়া হেব েসটাi eেকবাের bh বাচক হেয় েগল, eবাের eর যত রকেমর aশুিd িছল সব 
চেল েগল।  eরপর বলেছন সৎ শbেক িনেয় – 
 

সdােব সাধভুােব চ সিদেতয্তৎ pযুজয্েত। pশেs কমর্িণ তথা স bঃ পাথর্ যজুয্েত।।২৬।। 

 েয েকান aিবদয্মান বst, েয িজিনষটা েনi, তার মেধয্ যখন সৎ ভাব আনেত হয়, েযমন eকজন েলাক aসাধু, খুব িমথয্া 
কথা বেল, তার মােন তার মেধয্ সৎ ভােবর aভাব, eখন ei সৎ ভাব তার মেধয্ জাগােত চাiিছ তখন বলেত হয় সৎ। ei সৎ 
শbটা বেল িদেল তার মেধয্ সৎ ভাবটা আেরাপ হেয় যায়, েসখান েথেক েস আেs আেs uেঠ আেস আর েস সদাচারবtৃ হেয় যায়। 
আমার খুব পিরিচত িকnt আিম জািন েস মহা েগালেমেল, আর আিম চাiিছ তার ম ল েহাক। eখন েস যখনi আমার সামেন 
আসেব, আিম জািন েস যা বলেব সব িমেথয্ বলেব, বােজ কথা বলেব। িকnt আিম যিদ বিল সৎ, তখন oর েভতের ভােলা যা িকছ ু
আেছ েসটা uপেরর িদেক চেল আসেব। eরপর েথেক েস আেs আেs সদাচার যুk হেয় যায়। eত আলাদা আলাদা না বেল যিদ 
শুধু সংেkেপ o ঁ তৎসৎ বেল িদেলi সব িকছু শুd হেয় যায়। যখন িববাহািদ মা িলক কাযর্ হয়, আিম জািননা েমেয়িট েকমন, বরিট 
েকমন েসiজn aেনেক খািল o ঁ তৎসৎ বলেতi থােক। eরপর যিদ oর মেধয্ ভােলা িজিনষ নাo থােক তবুo েসটা তার েভতের 
eেস যােব। আমার খঁুতখঁুতািনটা anত চেল যােব, তার িক হল না হল েসটা বড় িকছু না। ei বয্াপারটােকi ঠাkর কৃ িকেশােরর 
eকিট ঘটনার সাহােযয্ খুব snর বণর্না িদে ন। কৃ িকেশার বৃnাবেন েগেছন। eকিদন কৃ িকেশােরর খুব জলেত া েপেয়েছ। 
eকজন েলাক iজারা েথেক জল তলুিছল, তার কােছ জল চাiেত েলাকিট বলল – আিম েতা নীচ জািত। কৃ িকেশার বলেলন – 
তুi বল িশব িশব। েলাকিট িশব িশব বলার পর িতিন ঐ নীচ জািতর হােত জলপান করেলন। ঠাkর বলেছন, কৃ িকেশার aত 
আচাির bাhণ েসo িকnt িশব িশব বলার পর ঐ নীচু জািতর হাত েথেক জল পান করেলন। িশব িশব বলা যা আর o ঁ তৎসৎ বলা 
eকi বয্াপার। আমরা বিল জয় ঠাkর, জয় ঠাkর eকবার বেল িদেল সব িকছু শুd হেয় েগল। আিম েযখােন বেস ভগবােনর িচnন 
কের িনলাম েসi জায়গাটা শুd হেয় েগল। গীতােত েযটােত o ঁ তৎসৎ বলেছন, পেরর িদেক ভিk শােst শbটা পােl েসটাi হির 
হির, িশব িশব বা নারায়ণ নারায়ণ, জয় ঠাkর eেস েগেছ। মলূ কথা হে , আিম যা িকছু করিছ, েসi কােজর মেধয্ যিদ আমার 
েকান সেnহ থােক, খাoয়া-দাoয়ার বয্াপাের, েকান েলােকর সােথ কথা বলােত, েকান বstর pিত, তখন oটােক শুিd কের িনেত 
হয়, শুিdর dারা oেক সttgেণ পিরবতর্ন করেত হয়। িকভােব সttgেণ পিরবতর্ন করব? eiভােব, o ঁ তৎসৎ িকংবা জয় ঠাkর, বা 
িশব িশব বেল। 
 

যেj তপিস দােন চ িsিতঃ সিদিত েচাচয্েত। কমর্ ৈচব তদথর্ীয়ং সিদেতয্বািভধীয়েত।।২৭।। 

 eiভােব যত কমর্ – যj, তপ, দান করা হেল যিদ eর মেধয্ েকান aশুিd েথেক থােক, েকান েগালমালo যিদ eেত 
থােক, তাহেল িকnt eটা শুd হেয় যায়। েযমন আমরা eখােন গীতার kাশ করিছ, িঠক করা হল kােশর পর আমরা eখােন সবাi 
eকসােত হির o ঁ তৎসৎ করব, তাহেল ei kােশ যিদ িকছু েগালমাল থােক, েকান েদাষtrিট যিদ হেয় থােক, িঠক িঠক ঈ েরর 
কাজ যিদ না হেয় থােক, egেলা সব িঠক হেয় যােব। eবাের eটা সািttক যj হেয় েগল। আমােদর eটা িশিখেয় েদoয়া হে  েয, 
আমরা েতা সব িকছু জানেবা না েকাথায় িক েগালমাল হেয় আেছ, েকানটা িঠক আর েকানটা িঠক নয় বুঝেতo পারব না, েসiজn 
সহজ eকটা uপায় িঠক কের েদoয়া হল, যখন তিুম েকান িকছুi জানেব না তখন তিুম বলেব o ঁ তৎসৎ। িকnt eর িবপরীত – 
 

a dয়া hতং দtং তপspং কতৃ  যৎ। aসিদতযু্চয্েত পাথর্ ন চ তৎ েpতয্ ন iহ।।২৮।। 
 

 o ঁ তৎসৎ eেত সৎ শbটা আসেছ। িকnt eর িবপরীত যিদ আমার dা না থােক, a dা সহকাের যিদ hতm  মােন হবন 
করা হয়, দtং – যিদ েকান দান করা হয়, তপঃ – তপsা করা হয় বা েকান িকছু কাজ, ei যা িকছু করব egেলা সবi 
aসিদতুয্চয্েত, সবটাi aসৎ, সমs কমর্i িবফল হেয় যায়। dার সে  যিদ েকান কাজ না করা হয় তাহেল িনি ত েয ঐ কােজর 
েকান ফলi আিম পাব না। শুধু েয eখােনi ফল পােব না তা নয়, ন চ তৎ েpতয্ ন iহ, iহকােলo িকছু পােব না, পরকােলo 
িকছু পােব না। dা থাকেলi েতা আিম o ঁ তৎসৎ বলব। dা আেছ, িকnt আিম শাstিবিধ জািননা, তখন o ঁ তৎসৎ বেল িদেল ঐ 
কােজর সব িকছু শুd হেয় যােব। িকnt dা েনi aথচ o ঁ তৎসৎ বেল যাি , eেত িকছুi হেব না, েদoয়াল েঠলার মত হেব।   
 
 
    

o ঁতৎসিদিত ীমdগবদ্ গীতাsপিনষৎs bhিবদয্ায়ং েযাগশােst 
ীকৃ াজুর্নসংবােদ dাtয়িবভাগেযােগা নাম সpদেশাহধয্ায়ঃ।। 

******** 
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a াদশ aধয্ায় 

েমাkেযাগ 

 ২১েশ নেভmর, ২০১০ 
 

 আজ খুব পিবt িদন, কারণ আজেকর িদেনi ভগবান ীকৃ  বৃnাবেন েগাপীেদর সােথ রাসলীলা কেরিছেলন, ei 
িদনিটেক বলা হয় রাসপূিণর্মা। sামীজী বলেছন – আমরা বৃnাবেনর ীকৃ েক চাiনা, আমােদর krেkেtর ীকৃ েক চাi। 
আমরাo krেkt যুেd ভগবান ীকৃ  aজুর্নেক েয গীতার uপেদশ িদেয়িছেলন েসi গীতার েশষ aধয্ায়েক রাসপিূণর্মার িদেন শুr 
করেত যাি ।  
 

 গীতার েশষ aধয্ােয়র নাম েমাkেযাগ, ei aধয্ােয়র িতনেট িবেশষt আেছ। pথম িবেশষt হে , গীতার যা বkবয্ eর 
আেগর আেগর aধয্ায়gেলােত বলা হেয়েছ তার সারাংশ ei a াদশ aধয্ােয় েদoয়া হেয়েছ। সাধারণ সারাংশ রচনােত েযমন 
eকটা সংেkেপ িকছু বেল েদoয়া হয়, eখােন েসটা করা হে  না, eখােন eকi ভাবgেলােক an ভােব বয্k করা হেয়েছ। িdতীয় 
aধয্ােয় গীতার েয মলূ ভাব েসgিলেক uপsাপনা করা হেয়িছল। তৃতীয় aধয্ায় েথেক শুr কের সpদশ aধয্ায় পযর্n েসi 
ভাবgেলােক িবsার করা হেয়েছ। ei পেনরিট aধয্ােয় েয জালটােক ছড়ান হেয়িছল, a াদশ aধয্ােয় েসi জালটােক gিটেয় িনেয় 
আসা হেয়েছ। eর আেগo আমরা বেলিছ েয পুেরা েবেদর যা িকছু বkবয্ েসটােক বীজাকাের গীতােত েদoয়া আেছ। ততৃীয় 
িবেশষt হে , গীতার সাতশিট ে াক েয বুেঝ িনেয়েছ, তntটােক বাদ িদেয় ৈবিদক ধমর্ বলেত িহndধেমর্ যা আেছ তার সবটাi তার 
জানা হেয় েগল। তেnt েয uপাচারgেলা আেছ তারo আবার িকছু িকছু গীতােত খুব সূkভােব েদoয়া আেছ, তােকo তুেল eেন 
িবsার কের েনoয়া যায়। আেরকটা েযটা িবেশষt আেছ তা হল, eর আেগ েয কিট aধয্ায় আেলাচনা করা হেয়েছ, তার মেধয্ 
কেয়কিট িজিনষেক েসখােন শুধু ছঁুেয় েবিরেয় িগেয়িছল, েসi িজিনষgিলেক ei a ম aধয্ােয় িবsার কের েদখান হেয়েছ। ei 
কারেণ a াদশ aধয্ায়েক aতয্n grtপূণর্ আর খুব কিঠণ বেল গণয্ করা হেয় থােক। যিদo সব কিট aধয্ােয়র সারাংশটােক 
eখােন েদoয়া হেয়েছ িকnt তার মেধয্o নতুন কের aেনক িকছু িজিনষেক িনেয় আসা হেয়েছ। যুিkর িদক িদেয়o eর aেনক ে াক 
খুব জিটল বেল মেন হেব। a াদশ aধয্ােয়র মলূ আেলাচনােত যাবার আেগ আমােদর কেয়কিট িজিনেষর বয্পাের পির ার হেয় 
যাoয়া দরকার, egেলা পির ার হেয় েগেল ei aধয্ায়েক বুঝেত sিবধা হেব। 
 

 গীতা শুr করা হেয়িছল eকিট মূল সমsােক িনেয়। েসi সমsািট হল েশাক আর েমাহ। মাnষ েশাক আর েমােহর 
সাগের হাবুডুবু খাে , িকভােব ei েশাক েমােহর সাগর েথেক মাnষেক বার করা যায় eটাi হে  গীতার মলূ uেd । aজুর্ন 
যুেdর জn pstত হেয় েগেছ, িকnt krেkেt যেুdর সাজসjা আর আtীয়, বnু বাnবেদর েদখার পর aজুর্েনর মনেক dেটা িজিনষ 
gাস কের িনেয়েছ, ei dেটা হেলা েশাক আর েমাহ। েশাক আর েমাহi হে  গীতার pধান িবষয়, েয সমsা শুধু aজুর্েনরi নয় 
আমােদর সবারi eিট eক িবরাট সমsা। aজুর্ন ভাবেছ ei যুেd আমার সব বnু বাnবরা মারা যােব তাi তাঁর মেন েশাক eেস 
েগেছ। eেদর pিত aজুর্েনর েমাহ িছল বেলi েশাক আসেছ, মূলতঃ েমাহ েথেকi েশােকর জn হয়। েয িজিনষটা আেছ েসটা হািরেয় 
যাoয়ার ভয় েথেক আেস েশাক, আর যখন হারানর ভয় থােক তখন েসটােক বলা হয় েমাহ। েসiজn আমরা আেগo বেলিছ েয 
iেমাশান সব সময়i েনেগিটভ হয়। aেনক বi েলখা হয় যার নাম Power of Posi t i ve Emot i on    িকnt েকান iেমাশানi পিজিটভ 
নয়, সমs রকেমর iেমাশানi েনেগিটভ। যতgেলা iেমাশান আেছ তার মেধয্ েশাক আর েমাহ আরo েবিশ েনেগিটভ iেমাশান। 
সমsাটা হে  েশাক আর েমাহ, েশাক আর েমাহ সব সময় আসেছ রাগ (At t achment ) আর েdষ (Aversi on) েথেক। গীতার সমs 
সমsা মাt ei dেটা িজিনেষর মেধয্i ঘুরপাক করেছ, ei dেটা হল েশাক আর েমাহ। েশাক আর েমাহ eমনi িজিনষ েযটা 
pেতয্ক মাnেষর জীবেনi আসেব, েকান িকছুর মেধয্ না থাকেলo তােক েশাক o েমাহ ধের েনেব। 
 

 ei েশাক, েমাহ, রাগ o েdষ সব কিট শbেক eকিট মাt শেbর মেধয্ বিসেয় েদoয়া যায়, েসটা হে  কাম বা কামনা-
বাসনা। কাম di ভােব আেস, আিম eকটা িজিনষেক েপেত চাiিছ বা eকটা িজিনষ েথেক পালােত চাiিছ, পাoয়া আর পালান e 
ছাড়া আর িকছু েনi। আিম কখন eকটা িজিনষেক েপেত চাiিছ? যখন আমার মেধয্ aভাব েবাধ আসেব তখনi আিম িকছ ুেপেত 
চাiব। েপট ভরা থাকেল বাঘ িসংহo িশকার কের না, মন ভরপুর হেয় থাকেল আিমo আর িকছু চাiব না। তার মােন আমার েকান 
aভাব েবাধ আেছ বেলi েপেত চাiিছ। aথচ শাst বলেছ আিম হি  েসi aখN সি দানn পূণর্ bh। িকnt আমরা আমােদর িনেজর 
ei srপtেক ভুেল আিছ, eটাi মায়া। uপিনষেদ বলেছ আpকামs কা sৃহা, িযিন আpকাম তাঁর আবার িকেসর কামনা-বাসনা। 
আমরা েসi aখN সি দানn, আpকাম aথচ কত িকছু পাoয়ার জn আমরা চািরিদেক েদৗেড় েবড়াি , eটাi মায়া। িযিন পূণর্কাম, 
আpকাম তাঁর আর িকেসর aভাব, eটা হেতi পােরনা, an িদেক আিম বলিছ আিম েসi ভগবান, ভগবান নাi হi তাঁর a  েতা, 
নয়েতা ভগবােনর দাস। তাহেল আমার িকেসর aভাব, eiটা হে  সমs শােstর কােছ, িবেশষ কের aৈdতবাদীেদর কােছ সবেচেয় 
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বড় সমsা। আমােদর কথা না হয় বাদ িদলাম, aধয্াt রামায়েণ বলেছ, ীরামচnd পূণর্ bh, aথচ সীতার জn কাতর হেয় েকঁেদ 
েবড়াে ন। িক কের eটা সmব হে ? ঠাkর বলেছন – প ভেূতর ফাঁেদ bh পেড় কাঁেদ। িযিন পূণর্ bh িতিন কাঁেদন িক কের! 
eটা কখন হেতi পােরনা। িকnt আমােদর সবারi aভাব েবাধ আেছ, আপিন চাকির করেছন aভাব েবাধ আেছ বেলi, সnয্াসীরo 
িকছু eকটা aভাব েবাধ আেছ বেলi ঘরবািড় েছেড় েগrয়া ধারণ করেছ।  
 

 েসiজn jানীরা বেলন ei aভাব েবাধটা বাsেব কখনi সতয্ নয়। ei পুেরা বয্পারটা আসেছ ajান aিবদয্া েথেক। 
পূণর্ সি দানnেক েকাথাo েকান ভােব aিবদয্া িঘের েফেল। aিবদয্া েযi তাঁেক িঘের েনয় pথেমi েস তাঁর srপটােক ভুেল যায়। 
যখন ভুেল যায় েস তখন িনেজেকi খঁুজেত শুr কের। েকাথায় েস খুঁজেত শুr কের? কখন েস িনেজর stীর মেধয্ খঁুজেত থােক, 
কখন িনেজর সnােনর মেধয্ শুr কের, কখন িনেজর টাকা-পয়সা, মান-সmােনর pিত খঁুজেত শুr কের। িশখ ধেমর্ gr নানক 
eটােক খুব snর কের বলেছন – িযিন িনgর্ণ িনরাকার িতিন যখন সgণ সাকার হেয় িনেজর rেপর আsাদ করেত চান তখন ei 
সৃি  েবিরেয় আেস। uপিনষেদ আবার বলেছ সবর্ং খিlদং bh, যা িকছু আেছ bh ছাড়া িকছু েনi। bh েতা আর সমুd নয়, সমুd 
েতা খN খN, িকnt bh aখN। egেলােক eকটু ধারণা না করেত পারেল েবাঝা যায় না। ৈচতn হে  aখN, যার েকান aংশ হয় 
না, খN হয় না। িকnt েকাথা েথেক ajান eেস aখNেক খN খN মেন কের। ajান েকাথা েথেক আেস আমােদর জানা েনi, 
বলেছন ei ajানটাo িমথয্া। যিদ বলা হয় ajানটা েকাথাo না েকাথাo েথেক চেল আসেছ, তাহেল ajােনর সtাটা বাsিবক 
হেয় যােব। ajান যিদ বাsিবক সtা হেয় যায় তাহেল dেটা সtা হেয় যােব, eকটা হেয় যােব সি দানেnর সtা আেরকটা হেয় 
যােব ajােনর সtা। তাহেল আবার eক িবরাট সমsা হেয় যােব। eখন egেলােক সাধারণ মাnষ মানেত পােরনা, েসiজn িশব 
আর শিkর ধারণা িনেয় আসা হয়, েযটা আমরা তেnt পাi। তেnt বলেছ িশব আর শিkর িচরnন েখলা চলেতi থােক। ঠাkর 
বলেছন – aিg আর তার দািহকা শিk। egেলা হে  uপমা, uপমা হে  eক েদশীয়, শুধু uপমা িদেয় egেলােক েবাঝার েচ া 
করেত েনi, ধারণা করা চাi। মূল কথা হে  aখN সি দানn ছাড়া িকছু েনi। িকnt েবদাn মেত বলেছ েকাথা েথেক িকভােব তার 
srেপর ভুল হেয় যায়। srেপর যখন ভুল হেয় যায় তখন তােক ajান েঢেক েফেল। িসেনমার pেজkর েথেক আেলা েফলা হে , 
pেজkেরর সামেন হঠাৎ eকটা পদর্া eেস েগল। যখন পদর্ার মাধয্েম আেলা েবেরাে  তখন েসখােন নানান ছায়া ছিব ভাসেত েদখা 
যায়, ছিবর সে  েস িনেজেক d া কের eকাt কের িনে ।  
 

 ei ajানতা েথেক জn েনয় aভাব েবাধ, aভাব েবাধ েথেক জn েনয় কাম, কাম েথেক জn িনে  রাগ আর েdষ। 
eখন আিম যিদ িকছ ুেপেত চাi তাহেল আমােক খাটেত হেব। জলেত া েপেল আমােক কেলর কােছ েযেত হেব। যখনi কামনার 
জn হয় েস কামনােক পুরণ করার জn আমােক কাজ করেত হেব। েযমিন আিম কাজ করব তখন েসi কােজর eকটা ফল হেব। 
েযi কােজ েনেম পড়ল তখন aিবদয্া আরo েবেড় যােব, aিবদয্া বাড়েল আরo কামনার জn হেব, কামনা বাড়েলi কাজ বাড়েব, 
কাজ বাড়েলi আবার aিবদয্া বাড়েব, eiভােব eকটা ভয় র আবতর্ ৈতরী হেয় েগল। ei ঘুণর্াবতর্ েথেক আর েকu েবেরােত 
পােরনা। ei পুেরা বয্াপারটাi eখন আমােক েখলােত থাকেব, eকবার uপের িনেয় যােব আবার নীেচ িনেয় আসেব। আমােদর 
পুেরা শাst শুধু ei িজিনষটােকi আেলাচনা করেছ – সি দানn িক, েসটা ভগবান না bh, িনg র্ণ না সgণ, সাকার না িনরাকার, 
তারপর eেস যাে  aিবদয্া। aিবদয্ার eকটা পদর্া িদেয় েদoয়া হল। পদর্া িদেতi oর মেধয্ eকটা aভাব েবাধ eেস যায়, যােক 
বলেছ aপূণর্তা। aপূণর্তা যখন eেস েগল তখন েস পূণর্ হেত চাiেব। পূণর্ হoয়ার iে  মােনi কামনা, কামনার পুিতর্র জn দরকার 
কাজ। কাজ করেত নামেলi আরo aেনক রকেমর খটামিট লাগেব, েখাটাখিুট লাগেল আরo কামনা বাড়েব। আিম িপoন বেল 
সােহবরা আমার uপর খুব দাপট েদখায়, আমােক েকরানী হেত হেব। তখন আরo খাটাখািট কের েকরানী হলাম। eক জেn েকরানী 
নাo হেত পাির, পাঁচ জno েলেগ েযেত পাের। েকরানী হেয়o শািn েনi, আমােক aিফসার হেত হেব, সব সময় িকছু না িকছু 
কামনা েলেগi থাকেব। বািড়েত আিম eকা eকা থািক, িক কের সময় কাটাব তাi eকটা িবেয় করা দরকার। িবেয় করার পর বu 
বািড়েত eকা থােক, তখন বা া চাi, eকটার পর eকটা েলেগi আেছ, eর েশষ েনi। eটাi aিবদয্ােক আরo বািড়েয় িদে ।    
 

 গীতা ei জায়গাটােক েবেছ িনেয়েছ, রাগ o েdষ আর ei dেটার জnদাতা েশাক আর েমাহেক। েতামার srপটা েযখােন 
িমেশ িগেয় হািরেয় েগেছ গীতা েসটােক আলাদা কের আমােদর srপটােক িফিরেয় িদে । ei েয সি দানn েয শৃ েলর dারা 
বnেন পের আেছ, েসi শৃ েলর িতনেট িজিনষ আেছ – aিবদয্া, কামনা আর কমর্। eখন aিবদয্ােক আিম নাশ করেত পারব না, 
কারণ aিবদয্া হে  uৎস, েয uৎস েথেক বািক সব িকছুর জn হেয়েছ। eর পর আসেছ কামনা, কামনােক আমরা িনয়ntণ করেত 
পাির িকnt সমূেল সমs কামনােক নাশ করা aসmব। েছাটেবলায় েমেয়রা পুতলু েখলেত ভােলাবােস, পুতুেলর pিত তােদর pচN 
আসিk থােক। eকটু বড় হেয় পুতেুলর pিত আসিkটা কেম যায়, িকnt তাi বেল িক তার আসিkটা চেল েগেছ, ততkেণ তার 
সাজ-েপাশােকর pিত আসিk eেস েগেছ। আসিkটা েথেক েগেছ িকnt তার rপটা পাlােত থােক। আসিkটা হে  খুব সূk 
িজিনষ। বাবা-মারা সnােনর কােন aনবরত বেল চেল – েতােক kােশ ফাsর্ হেত হেব, নmর েবিশ েপেত হেব। বা া েছেলo েলেগ 
আেছ যােত নmর েবিশ পাi। sুেল নmর েপেত থাকল, eরপর েবােডর্র পরীkায় যােত েবিশ নmর আেস তার জn েলেগ থাকল। 
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েবােডর্র পরীkার পর জেয়ন্ট eেন্Tেস েযন নmর েবিশ আেস। জেয়ন্ট eেন্Tেসর পের iিNয়ান iনিsিটuট aফ্  ময্ােনজেমেন্ট েযন 
চাn পাi। েসখান েথেক েবিরেয় সমােজ যখন লুট করেত নামব তখন েযন সবেচেয় েবিশ লুট করেত পাির। আসেল eকi িজিনষ 
ঘরুেছ। বা া েছেল িনেজi eকটা সংsার িনেয় ঢুেকেছ, সব িকছুেত েযন আিম টেপ থাকেত পাির। ei সংsােরর uপর সমাজo 
আর িকছু সংsার oর মেধয্ েঢেল িদে । বাবা-মার aতৃp কামনা বাসনার যখন পুিতর্ না হয় তখন তারা িনেজর সnান বা যােকi 
তারা ভােলাবােস তার মাধয্েম েসi কামনা-বাসনা gেলােক েমটােত uেঠ পেড় েলেগ যায়। আমােদর সমােজ বািড়র েয িগnী, তার 
জীবেন আর িবেশষ িকছুi পাoয়ার আশা থােক না, খুব েজার কয়লার জায়গায় গয্ােসর unেন রাnা করেব িকnt েস sামীর pেমাশন 
িনেয় িদনরাত িচnায় aিsর হেয় থােক। কারণ িনেজর জীবেনর unিত পাoয়ার েয বাসনা রেয়েছ েসটা পুিতর্ হে  না বেল েসটা 
sামীর uপর লািগেয় িদে । ভােলা কের েদখেল েবাঝা যায় েয ei কামনা-বাসনাgেলা যাoয়ার নয়।  
 

 eখন পেড় রiল কমর্। aিবদয্ােক আমরা িকছুi করেত পারব না, আসিkেক দূর করাo খুবi dঃসাধয্। শালর্ক েহামেসর 
eকটা কািহনীেত খুব snর eকটা uিk আেছ, েসখােন বলেছন -  When you rul e out t he i mposs     i bl e what remai ns has,    
t o be t he sol ut i on howso ever i mprobabl e i t mi ght be   ,       , েকান eক ঘটনার রহs খঁুজেত িগেয় েয িজিনষ gেলা aসmব 
মেন হেব েসgেলােক আেগ সিরেয় িদেত হেব, তারপর েযটা েথেক যােব যিদo মেন হয় eটা িঠক সmব নয়, তা সেtto ঐটাi 
রহেsর সমাধান বার কের েদেব। aিবদয্ােক সরােনা aসmব, কারণ aিবদয্া হে  সবার মা, আসিk eটা যিদo সmব িকnt খুব 
কিঠন। বািক রiল কমর্ eটা i mprobabl e তাi eটােকi আkমণ করেত হেব। e ছাড়া আমােদর আর েকান রাsা েনi। eকটা 
েকlােত ঢুকেত যাি , েকlার িতনেট দরজা, dেটা দরজা েভতর েথেক পুেরা সীল কের েদoয়া আেছ। eখন বািক েয দরজাটা 
রেয়েছ েসটা িদেয়i সমs শিkেক eকtিত কের আkমণ করেত হেব। তাi a াদশ aধয্ায় ei কমর্েকi পুেরা আkমণ করেছ, 
পুেরা aধয্ায় ei কমর্েক িনেয়i বলেছ। আসেল কমর্েক িকভােব আkমণ করা েযেত পাের eটার uপরi সব িকছুেক গীতা 
েকিndভূত করেছ। aিবদয্ার srপেক গীতা বেল িদে , আসিkর কত rেপ আসেত পাের েসটাo গীতা বেল িদে , aিবদয্া আর 
আসিk েথেক িক িক হয় েসটাo গীতা বেল িদে , িকnt aিবদয্ােক আমরা কাটােত পারব না, আসিkেকo সmূণর্ rপ িবনাশ কের 
িদেত পারব না। dেটা চেল েগল eখন eকটাi পেড় রiল, েসটা হল কমর্, তাi গীতা িবিভn ভােব ঘুিরেয় ঘিুরেয় ei কমর্েকi 
লkয্ কের আkমণ কের েগেছ। কেমর্র যত রকেমর rপ হেত পাের সব কটা rপেক গীতা eকবার eiিদক েথেক eকবার ঐিদক 
েথেক আkমণ কের েগেছ। a াদশ aধয্ােয়র eiটাi হে  িবষয়, কমর্ িজিনষটা িক, কেমর্র কত রকেমর rপ আেছ, কেমর্র েয 
িবিভn ফয্াkর আেছ েসgিলেক আেলাচনা কের egেলােক িকভােব আkমণ করা েযেত পাের, eর সােথ সােথ eটাo বলেব ei 
সমs িকছু েথেক িকভােব েবিরেয় আসেত হেব।  
 

 গীতােত dেটা শb aেনকবার eেসেছ, িবেশষ কের প ম aধয্ােয় ei dেটা শbেক িনেয় aেনক েবিশ নাড়াচাড়া করা 
হেয়েছ – eর eকটা হল সnয্াস আেরকিট হল তয্াগ। আমােদর কােছ সnয্াসী মােন িযিন েগrয়া ধারণ কেরেছন আর তয্াগ মােন 
িযিন সব িকছু েথেক সের eেসেছন। যখন মহাভারত রচনা হে  েসi সময় আর িবেশষ কের যখন দশর্েনর খঁুিটনািট িজিনষgেলােক 
িনেয় বলা হেয় তখন ei dেটা শb হে  i nt er cha ngeabl e, েযমন েকu বেলন আিম ei িজিনষটােক সnয্াস িদলাম, আর 
সnয্াসীরা বেল আিম সংসার তয্াগ করলাম। সবাi বলেছ কাজ করােক িনয়ntণ করেত হেব, eখন কাজ করােক িনয়ntণ করেত েগেল 
কাজ করা বn করেত হেব, কাজ বn না করেল বnন বাড়েতi থাকেব। িকnt কাজ করা আমরা বn করব িক কের, কারণ আমার 
িনঃ াস-p াস পড়ােতা বn হেব না, েচাখ িপটিপটািন েতা বn করা যােব না, খাoয়া-দাoয়া বn হেব না, egেলাo কেমর্র মেধয্ 
পড়েছ, egেলা িক কের বn করব! eর আেগo আমরা ei িজিনষgেলা িনেয় আেলাচনা কেরিছ, eখােন আবার েসটােক আেলাচনা 
করা হেব িক কের কমর্েক িনয়ntণ কের আসিkেক কিমেয় eেন aিবদয্ার পদর্াটােক িছেড় িনেজর srেপ pিতি ত হেত পাের। 
a াদশ aধয্ােয়র মূল বkবয্ পুেরা ei িবষয়টার uপরi েকিndভূত করা হেয়েছ। কেমর্র সমs িবষয়, কেমর্র rপ, কেমর্র uৎস, 
েমাdা কথা কেমর্র যা িকছু আেছ, কমর্ করেত েগেল েয পাঁচিট িজিনেষর সাহােযয্র দরকার, েয পাঁচিটেক ছাড়া েকান কাজ হয় না, 
ei সব িকছু িনেয়i ei aধয্ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ।  
 

 a াদশ aধয্ােয় িক আেছ আমরা হাlা কের েজেন িনলাম। কমর্ সব সময় di sের হয়। pথম sের eকটা সময় যখন 
েকu বয্বসা বািণজয্ করেছ, মন পুেরা কািমনী-কা েন আসk হেয় ভাবেছ pচুর পয়সা েরাজগার করেত হেব তখন মন-pাণ িদেয় 
েসi কাজ কের। েছেলেমেয়রা pশংসা পাoয়ার জn েযটাi কের েসটাi মন-pাণ িদেয় কের। িdতীয় sের di spassi onat el y কাজ 
কের। কাজ করেছ িকnt েস জােন ei কােজ আমার েকান লাভ েনi। eকটা aবsায় েকান কাজ eেল বলেব ei কাজটা িক an 
কাuেক িদেয় করান যােব না, িকnt eক সময় েসi েলাকi anেদর কাজ িনেজ েটেন িনেয় কের িদত। eর মেধয্ িকnt aলসতা বা 
দায়ীt eিড়েয় যাoয়ার কথা বলা হে  না। eটাi হে  aনাসেkর eকটা pাথিমক ধাপ, আমােক করেত বেলেছ বেলi আিম 
করিছ, ei কাজ কের আমার েয িবেশষ লাভ-kিত হেব েসi িনেয় ভাবিছ না। করেত হেব তাi করিছ। ei dেটা sেরর েথেক 
আেরকটা েশষ sর আেছ – eনারা েকান কাজ কেরন না। হািত েঘাড়া িদেয় দিড় ধের েটেন আনেলo eনারা কােজ নামেবন না। 
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কখন সখন িনেজর মেনর মত হয়েতা িকছু কের েদেবন। eনারা হে ্ন পরমহংস পিরbাজক, eনারা হে ন মানব জািতর মেধয্ 
ে  মানব। েযমন ৈtল য্sামী, যাi হেয় যাক, েকান িকছুেতi েকান কাজ করেতন না। 
 

 eখােন আবার eকটা সমsা eেস পেড়। মাnষ ে েদর েদেখi যা েশখার েশেখ। eখন ৈtল য্sামী েকান কাজ করেছন 
না, আিমo তাহেল কাজ করব না। ঠাkর নাচ-গান, uপেদশ েদoয়া ছাড়া আর েকান কাজi করেলন না, eখন বািকরা যিদ বেল 
আমরাo েকান কাজ করব না, তখনi িবরাট সমsা eেস যায়। িঠক তাi হেয়িছল, মাsারমশাio ei ধারণার বশবতর্ী হেয় 
বলেতন, ঠাkর েতা কখন কাজ করেত বেলনিন। যখন রামকৃ  মঠ o িমশন pিতি ত হল তখন সাধুেদর মেধয্ ei িনেয় তুমলু 
িবতেকর্র বাতাবরণ ৈতরী হেয় িগেয়িছল, েরাগীর েসবা, sুল কেলজ চালান egেলােতা ঠাkেরর ভাব না। an িদেক sামীজী বলেছন 
– কাজ কের কের মের যা। কথামৃেত ঠাkর বলেছন – আেগ ঈ র দশর্ন তারপের কাজ কর। ei িবতেকর্ ী ীমা জল েঢেল িদেয় 
বেল িদেলন, নেরন েযটা বলেছ ঐটাi িঠক। রামকৃ  মঠ o িমশেনর pিত ার লেgi েয ei সমsা হেয়িছল তাi নয়, ei সমsা 
ভারেতর িচরnন সমsা, ভারেত কাজ না করাটাi আধয্ািtকতার মাপকািঠ হেয় pিত া েপেয় েগল, ei ভাবনাটাi ভারেতর যত 
dদর্শা o চরম dগর্িতর কারণ, ei ধারণাটা aতয্n াn েয কাজ না করাটাi আধয্ািtকতার িচh। েবদ uপিনষদ েথেক ভারেত ei 
সমsা চেল আসেছ, গীতােতo বারবার ei সমsােক সমাধােনর জn aজুর্নেক aেনক তtt o যুিk িদেয় েবাঝান হেয়েছ। 
শ রাচাযর্o বারবার বেল েগেছন কাজ করেত হেব, sামীজী বেল েগেছন কাজ কর, তা সেtto রামকৃ  মঠ o িমশনেক ei সমsা 
ধের িনেয়িছল। aেনক সময় েকu খুব কাজ করেল anরা বলেব – eর মেনর মেধয্ কামনা-বাসনা িগj িগj  করেছ বেল কাজ কের 
মরেছ। আবার েয কাজ না কের িদনরাত জপ-ধয্ান sাধয্ায় িনেয় ডুেব আেছ, তােক বলেব – েদেখেছা ঠাkেরর ভােবর pিত eর 
eকটুo ভােলাবাসা েনi বেল েকান কাজ কেরনা।  
 

 eখােন আমরা িতনেট sেরর কথা েপলাম – pথম passi onat el y, িdতীয় di spassi onat el y আর ততৃীয় হে  no 
work  েকান কাজ করেব না। ei েয িdতীয় sের work di spassi onat el y  েযখােন েতামার েকান চািহদা থাকেব না, কারণ তুিম 
মেন করছ ei কাজ করাটাi েতামার কতর্বয্ তাi ei কমর্ করা। কমর্েযাগ বলেছ তিুম সব কাজ েতামার কতর্বয্ েভেব সmn কর, 
কতর্বয্ rেপ েভেব িনেয় কােজ পুেরাপুির আtিনেয়াগ কের কাজ করেত হেব। যিদ না কের তাহেল সংsার বnন ৈতরী কের েদেব।  
 

 েবদ মেত আমােদর চার ধরেণর কমর্ করেত হয় – ১) িনতয্কমর্, pিতিদেনর পূেজা, জপ-ধয্ান, েযgেলা আমােক করেতi 
হেব। িনতয্কমর্েক সংsৃেত বলা হয় aকরেণ pতয্বায়, িনতয্কমর্ যিদ না করা হয় তাহেল পাপ লাগেব, করেল েকান পূণয্ েনi। 
a াদশ aধয্ােয় aেনক জায়গায় ei িনেয় তকর্ আসেব, তকর্ ei িনেয় েয িনতয্কমর্ ফল েদয় িক েদয় না। না, িনতয্কমর্o ফল 
েদয়। আর আচাযর্ শ র যুিk িদেয় pমাণ কের েদেবন েয eটা ভুল ধারণা, িনতয্কমর্ করেল েয েকান ফল হয় না তা নয়। িনতয্কমর্ 
না করেল পাপ হয়, িকnt করেল িকছু eকটােতা হে  যার জn পাপgেলা আটেক যাে । আচাযর্ শ র যখন গীতার ভা  রচনা 
করিছেলন, েসi সময় িকছু িকছু পিNতেদর িবেশষ কের পূবর্মীমাংসকেদর মত িছল েয িনতয্কেমর্র েকান ফল হয় না। িকnt আচাযর্ 
শ র যুিk িদেয় িসdাn কের েদখােলন িনতয্কেমর্রo ফল হয়। a াদশ aধয্ােয়র eিট aতয্n grtপূণর্ িসdাn, আচাযর্ শ েরর ei 
িসdাnেক যিদ না মানা হয় তাহেল a াদশ aধয্ােয়র মলূ বkবয্ an িদেক ঘুের যােব। eর মেধয্ খুব সূkািতসূk যুিk আেছ। 
জপ করােক আমরা যj rেপ ভাবেত পাির, িকnt পবূর্মীমাংসকেদর যুিkেক িনেল জপেক যj বলা যােব না। কারণ যj মােনi 
হে  েকান িকছু ফল তােত থাকেব, িনতয্কমর্ েকান ফল েদয় না বেল জপেক যj rেপ ভাবা যােব না, যিদo eটা পূবর্মীমাংসকেদর 
মত। আমরা জপেক যj rেপi ধির। ২) িdতীয় হে  ৈনিমিtক কমর্। ৈনিমিtক কমর্ হে  েয কমর্gেলা িবেশষ িবেশষ সময়, িতিথ 
বা িদেন করা হয়। মকর সংkািnর িদন গ ায় sান করা, দান করা eটা হে  ৈনিমিtক কমর্, িনিমtর জn কমর্ করা, েরাজ করেছ 
না িকnt ঐ িবেশষ িদেন করা হে । ei di ধরেণর কমর্ আমােদর শুিdকরণ করেছ, আর েকান মানত আেছ েসটােক পূরণ করার 
জno ৈনিমিtক কমর্ কের, িনিমt মােন িবেশষ eকটা কারেণ করা হে । ৩) তৃতীয় হে  কাময্ কমর্। আমার মেধয্ যখন েকান িকছু 
eকটা পাoয়ার pচN বাসনা হেয়েছ, আিম চাiিছ আমার eকটা pেমাশন েহাক, pেমাশন হoয়ার জn বািড়েত eকটা িবরাট যেjর 
আেয়াজন করলাম, ei যjটা হেয় েগল কাময্ কমর্। ৪) চতুথর্ হে  িনিষd কমর্, শাst েয কমর্gেলা করেত িনেষধ করেছ।  
 

 ৈবিদক মেত যj বলেত েযটােক িঠক িঠক েবাঝায় েসটা ei কাময্ কেমর্i হয়, বািক িতনেটেত যj হয় না। কাময্ কমর্ না 
হেল oটা িঠক িঠক যেjর মেধয্ গণয্ হয় না। িনতয্কেমর্র মেধয্ aিgেহাtািদ কমর্, েযটা েভারেবলা করা হত, যিদo েবেদ eটােক 
যj বলা হত, িকnt িনতয্কমর্ বেল ঐ aেথর্ যেj িছল না। পািরবাের sতnt বয্িkগত ভােব েয পূজা করা হয় তােক কখনi যj বেল 
গণয্ করা হয় না, যj বলা হেব যখন সমােজ সবাi িমেল an ান কের যj করেছ। িনিষd িজিনষটা েলােকরা আড়ােল কের, 
িনতয্কমর্ েয যার ঘের করেছ, ৈনিমিtক কমর্o বয্িkগত ভােব কের, েসiজn পািরভািষক aেথর্ eigেলােক যj বলা যায় না। িকnt 
পেরর িদেক েয প  মহাযেjর ধারণা eেলা, েসটাo গহৃেsর জn আর egেলােকo িনতয্কেমর্র anভুর্k করা হয়। েদবযj, 
ভূতযj, নৃযj iতয্ািদ পাঁচ রকেমর যj েরাজ করেত হত, েরাজ গরীবেদর খাoয়ােব, পশুপািখেদর খাoয়ােব, aিতিথেদর েসবা 
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করেব, sাধয্ায় করেব, egেলােক যিদo প  মহাযj বলা হে , িকnt েবেদ েয aেথর্ যj বলা হয় েসi aেথর্ প  মহাযjেক যj 
বলেছ না। চারেট কেমর্র মেধয্ কাময্ কমর্টাi িঠক িঠক যেjর মেধয্ পেড়। 
 

 গীতােত েযখােন তয্াগ o সnয্ােসর কথা আসেব েসখােন ei চারেট কেমর্র মেধয্ কাময্ কমর্ আর িনিষd কমর্েক সmূণর্ 
বাদ িদেয় েদেব। িনিষd কমর্েক িনেয় েকu েকান p  করেব না, সবাi eটােক বাদ িদেয় েরেখ কথা বলেত আসেব। যারা তয্াগী, 
যারা আধয্ািtক জীবেন agসর হেত চাiেছ তােদর জno ৈনিমিtক কেমর্রo খুব eকটা দরকার হয় না। িকnt িনতয্কেমর্ eেস 
ঝােমলাটা শুr হয়। শ রাচােযর্র দৃঢ় aিভমত হে , িযিন পরমহংস, িযিন আtার srপ বুেঝ িনেয়েছন তাঁর জীবনধারা সাধারণ 
মাnেষর েথেক সmূণর্ আলাদা। িযিন আtার srপ uপলিb কের িনেয়েছন তাঁর কােজর গিত পুেরাপুির পােl যােব। িক িক 
পাlাে ? িনতয্কমর্ িতিন েকান aবsােতi আর করেবন না। করেত চাiেলo িতিন করেত পারেবন না। সnয্াস ধেমর্র pিত ভারেতর 
িচরিদনi আকষর্ণ িছল িকnt শ রাচাযর্ eেস সnয্াস ধমর্েক আরo জনিpয় কের িদেলন। uপিনষেদi আেছ, েযিদন েতামার মেধয্ 
ৈবরাগয্ eেস যােব েসিদনi তিুম সnয্াস িনেয় পিরbাজক হেয় যাo। িকnt মাnেষর মেধয্ জনিpয় হoয়া বলেত েযটা েবাঝায় েসটা 
হেয়েছ শ রাচােযর্র আিবভর্াব েথেক। পূবর্মীমাংসকরা, যােদর মেধয্ মNন িমে র মত তািকর্ক পিNতরা িছেলন তাঁরা ei সnয্াস 
ধেমর্র pচN িবেরািধতা করেলন। eেদর মেত বলেছ – শােst বলেছ িনতয্কমর্ করেত, িকnt েযমিন আিম িনতয্কমর্ করলাম তখনi 
আিম আর সnয্াসী থাকলাম না। কারণ সnয্াসী pথেমi aিgেক তয্াগ কের েদয়। an িদেক শ রাচাযর্ সnয্াস ধমর্েক সব েথেক 
uচুঁেত তুেল িদেলন, তিুম সnয্াসী হেয় েগেছ, েতামার আর েকান কতর্বয্ েনi, েতামার মা-বাবার pিত কতর্বয্ েনi, সমােজর pিত 
েকান কতর্বয্ েনi, েদবতােদর pিত েকান কতর্বয্ েনi, সnয্াসীর eকটাi কতর্বয্ শুধু আtিচnন। eর snর দৃ াn আমরা ঠাkেরর 
জীবেন েদখেত পাi। ঠাkেরর সমs সাধনা সমাp হেয় েগেছ। eকিদন িতিন িঠক করেলন গ ায় িপতৃেদর নােম জলা লী েদেবন। 
গ ায় তপর্ণ করেত িগেয় ঠাkর েদখেছন তাঁর আঙুেলর ফাঁক িদেয় সব জল গেল যাে , তপর্ণ করা আর হল না। ঠাkেরর গিলত 
হs হেয় িগেয়িছল। গিলত হs হে , আধয্ািtকতার চরম aবsায় যাঁরা েপৗঁেছ যান তাঁরা আর িনতয্কমর্, ৈনিমিtক কমর্ করেত 
পােরন না। িপতৃেদর নােম জলা লী েদoয়াটা ৈনিমিtক কেমর্র মেধয্ পেড়। ei কমর্gেলা করেত চাiেলo eনারা করেত পােরন না। 
eমনিক gr েযটা বেল িদেয়েছন সকাল িবেকল মালা জপ করা, েসটাo eনারা করেত পােরন না। েসiজn ীমােক যখন ঠাkর 
পূজা করেলন তখন িতিন সব িকছু, জেপর মালািট পযর্n মােয়র চরেণ aপর্ণ কের িদেয়িছেলন। a াদশ aধয্ােয় েয জিটল তttgেলা 
িনেয় আেলাচনা হেয়েছ তার সব িকছুi ঠাkেরর জীবেন খুব সহজ ভােব দৃ াn হেয় আেছ। েসiজn আেগ েযgেলা তেকর্র িবষয় 
িছল, শ রাচাযর্ ei রকম বলেছন, রামাnজ an রকম বলেছন, সমs তকর্েরi ঠাkেরর জীবেন eেস িচরিদেনর মত মীমাংসা হেয় 
েগেছ। শ রাচাযর্, রামাnজ, মা াচাযর্ eনারা িক বলেছন তার েকান িকছুi ঠাkেরর পড়ার sেযাগ হয়িন, িকnt িতিন eমন eক 
জীবন যাপন কের েগেলন শাst েযমনিট বলেছ, শ রাচাযর্ যা যা বেলেছন, সব তাঁর জীবেন uপলিb কেরেছন। েসiজn eখন আর 
ei িনেয় েকান p i হয় না।  
 

 eখন pথম passi onat el y, িdতীয় di spassi onat el y আর তৃতীয় হে  no work  েকান কাজ করেব না, eর সােথ ঐ 
চারেট কেমর্র মেধয্ dেটােক বাদ িদেয় িনতয্ আর ৈনিমিtক কমর্ ei সব িকছুেক িমিলেয় aজুর্ন p  করেছন  
 

aজুর্ন uবাচ 
সnয্াসs মহাবােহা তttিম ািম েবিদতmু । তয্াগs চ hষীেকশ পথৃক্ েকিশিনষদুন।।১।। 

 ভগবান ীকৃ  েকিশ নােম eক রাkস, েয েঘাড়ার rপ ধের aেনক রকম aতয্াচার করত, তােক বধ কেরিছেলন বেল 
ীকৃে র আেরকিট নাম িকিশিনষুদন। aজুর্ন ভগবানেক p  করেছন –  েহ েকিশিনষুদন, সnয্াস িক আর তয্াগ িক, ei dেটােক 

আিম তttতঃ জানেত চাi। ei তttতঃ শbটা aতয্n তাৎপযর্পূণর্, তttতঃ হে  eকটা িজিনেষর সার। যতkণ পযর্n eকটা িজিনেষর 
েয সার তােক না জানা যাে  ততkণ িকnt িজিনষটােক সmূণর্ ভােব জানা হেব না। আমরা কথায় কথায় aপমািনত হেলi বিল 
আমার আtসmােন আঘাত করা হেয়েছ। আিম িক আমার আtােক জািন? আtােক জানেল তার aপমান েবাধi হেব না, আর েয 
আtােক জােননা তার আবার আtসmান েবাধ হেব িকেসর। egেলা eকটা কথার কথা, বলেত হয় বেল িদi। েয েকান িজিনষেক 
তখনi জানা হয় যখন েসi িজিনষটােক তttতঃ জানা হয়। ভিkটা তখনi হয় যখন ঈ েরর তttটােক জানা হয়। আমরা েয মিnের 
িগেয় ঠাkেরর িবgেহর সামেন মাথা নত করিছ, ei িবgহটাi ীরামকৃ  নন। ীরামকৃ  হে  eকটা তtt, তttেক জানা আর 
তেttর সােথ eক হেয় যাoয়া eকi বয্াপার। আিম যিদ আপনার তttটা িঠক িঠক জািন তাহেল আিম আপনার সােথ eক হেয় যাব।  
 

 জানার বয্াপারটা a াদশ aধয্ােয় আসেব, যিদo eিট খুব কিঠন িবষয়, িকnt eকটু মন িদেল বয্াপারটা বুঝেত asিবধা 
হেব না। আিম eকটা িজিনষেক িকভােব জানিছ? আপিন আমার সামেন দাঁিড়েয় আেছন, আিম আপনােক িকভােব জানিছ েয আপিন 
aমকু বয্িk? আমার েয ৈচতn েসটা আমার েচাখ িদেয় েবিরেয় আপনােক পুেরা েঢেক িদে , েসi ৈচতni আবার আমার কােছ 
েফরত eেস আমােক আপনার বয্াপাের সেচতন কের িদল। িফিজেk বেল আেলার মাধয্েম আপনার ছিবটা আমার েচােখ পড়েছ। 
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িকnt eখােন ছিবটা যাে , িকnt ei েলাকিট েসi েলাক ei েবাধটা েকাথা েথেক আসেছ? আমােদর দশর্েন বেল, আমার েয ৈচতn 
েসi ৈচতn বাiের যাে , বাiের িগেয় বstেক পিরমাপ কের আবার েভতের েফরত চেল আেস। eখােনo িকnt েসi rপটােক 
জানিছ। িকnt তttতঃ যিদ জানেত হয়, িবষয়টার সারটােক যখন জানা হয় তখন িবষেয়র সােথ eকাt হেয় যায়। যতkণ না িবষেয়র 
সােথ eক হে  ততkণ িবষয়েক জানেত পারা যােব না। েযমন মা আর সnান, মা আর তার সnান তttতঃ eক, েসiজn বা া 
যত দেূরi থাkক, বা া কাঁদেল মা বুঝেত পাের আমার বা া কাঁদেছ। বা া বড় হেত হেত মা আর সnােনর মেধয্ বয্বধাণটা আেs 
আেs বাড়েত থােক। যারা িঠক িঠক েpম কের তােদর eমন eকাtা হেয় যায় পরsেরর pিত, eকজেনর িকছু হেল আেরকজন 
বুঝেত পাের। sামীজী eকটা ঘটনার কথা uেlখ করেছন – eকটা েছেল eকটা েমেয়েক খুব ভােলাবাসত, eমন ভােলাবাসত েয 
েছেলিট েমেয়িটর সােথ eকাt হেয় িগেয়িছল। eকিদন েছেলিট sামীজীেক বলেছ – আমার বnুিট আজেক aমুক রেঙর জামা 
পেড়েছ। পের sামীজী েখাঁজ িনেয় েদখেছন েয েছেলিট িঠকi বেলিছল, aথচ oরা dজন dজেনর েথেক দশ িকেলািমটার দূরেt 
aবsান করেছ। eখােনo িকnt তttতঃ হে  না, eখােন মনটা eক হেয় আেছ। তttতঃ যখন হেব তখন আর তার সােথ eক হেয় 
যােব। eক না হoয়া পযর্n আমরা eকটা িজিনষেক তttতঃ জানেত পািরনা। ভগবােনর তtt জানা মােন ভগবােনর সােথ eক হেয় 
যাoয়া। সমুেdর তttেক জানা মােন eক েফাটা জল তােক সমেুdর সােথ eক হেয় েযেত হয়, তা নাহেল eটােক জানা যায় না। 
যখন িঠক aজুর্ন বুেঝ যােব সnয্াস িক, তয্াগ িক তখন aজুর্ন সnয্াস o তয্ােগ pিতি ত হেয় যােব। মজার বয্াপার হল eর আেগর 
আেগর aধয্ায়gিলেত ভগবান aজুর্নেক aেনকবার সnয্াস আর তয্ােগর কথা বুিঝেয়েছন, িকnt আবার a াদশ aধয্ােয় aজুর্ন p  
করেছ। কারণ aজুর্ন তখনo সnয্াস o তয্ােগ pিতি ত হেত পােরিন। aজুর্ন যিদ আেগi বুেঝ িনত তাহেল ei p , সnয্াস িক, 
তয্াগ িক তাহেল ei p  করত না। আমােদর যত jান আেছ সবi super f i ci al  বাiের েথেক আমরা কতকgেলা তথয্ সংgহ 
করিছ, তttতঃ আমরা েকান িকছুi জানিছ না, যিদ েকান িজিনষেক আমরা তttতঃ েজেন যাi তাহেল ঐ িজিনষেক িনেয় েকান িদন 
আমােদর েকান সমsাi হেব না।  
 

 আমােদর েজেন রাখা দরকার েয িdতীয় aধয্ােয় আর a াদশ aধয্ােয় কেয়কিট ে াক আেছ েযটা ভগবােনর মত নয়, 
aথচ aেনক বড় বড় পিNতরাo ei ে াকgেলােক গীতার মত বেল uেlখ কেরন। েযমন গীতার িdতীয় aধয্ােয় সাতাশ নং ে ােক 
আেছ – জাতs িহ rেবা মৃতুয্rর্বং জn মৃতs চ, aথর্াৎ েয জেnেছ েস মরেব, েয মেরেছ েস আবার জn েনেব, িকnt eটা 
আদেপi গীতার মত নয়। গীতােত ভগবান aজুর্নেক বলেছন যিদ তিুম ei মতেক aবলmন কর তাহেল ei রকমিট হেব, িকnt eটা 
বলেছন না েয ei মতটাi সতয্। িঠক েতমিন a াদশ aধয্ােয়র eর পেরর ে ােক ভগবান বলেছন – 
 

ীভগবাnবাচ 
কাময্ানাং কমর্ণাং nাসং সnয্াসং কবেয়া িবdঃ। সবর্কমর্ফলতয্াগং pাhsয্াগং িবচkণাঃ।।২।। 

 যাঁরা কিব, কিব মােন kাnদশর্ী, ভগবােনর eকটা নাম হে  কিব, যাঁরা কিব, যাঁরা jানী তাঁেদর মেধয্ েকu েকu কাময্ানং 
কমর্ণাং nাসং, কাময্ কমর্ পিরতয্াগেকi সnয্াস বেল মেন কেরন। eখােন িনিষd কেমর্র কথা uেlখi করা হেব না। pেতয্ক ধমর্ীয় 
anশাসেন িনিষd কেমর্র eকটা িনিদর্  তািলকা িঠক কের েদoয়া আেছ, ei কমর্gেলা তুিম েকান মেতi করেব না। eকমাt 
িহndধেমর্র ei বয্াপাের eকটু uদার, েকননা েকান েকান েkেt িকছু িকছু কমর্েক িনিষd করা হয় আবার েকান েকান েkেt েসi 
কেমর্র an ােনর anমিত েদয়। সবর্কমর্ফলতয্াগং pাhsয্াগং িবচkণাঃ, যত রকম কেমর্র ফল তয্াগেক aেনেক বেলন eটাi হে  
তয্াগ, কমর্ফল তয্াগ মােন di spassi onat e কাজ। eখােন ভগবান তয্াগ o সnয্ােসর সংjা িদে ন, বলেছন – আেগকার িকছু 
িকছু পিNতরা বেল েগেছন যিদ তিুম কাময্ কমর্ তয্াগ কর তাহেল তুিম সnয্াসী িকnt িনতয্কমর্o করেব ৈনিমিtক কমর্o করেব। 
ভগবান eখােন িনেজর মত িদে ন না, বলেছন েকu েকu ei রকম বেল থােকন। আবার aেনেক মেন কেরন যত রকেমর কমর্ 
করা হয় সব কেমর্র ফলতয্াগেকi pকৃত তয্াগ বেলন। আবার aেনেক বেল থােকন – 
 

তয্াজয্ং েদাষবিদেতয্েক কমর্ pাhমর্নীিষণাঃ। যjদানতপঃ কমর্ ন তয্াজয্িমিত চাপের।।৩।।  

 সাংখয্েযােগর মতাবলmীরা মেন কেরন যত রকেমর কাজ আেছ সবi েদাষযুk o বnেনর কারণ। কারণ কাজ মােন হে  
aিবদয্া, কাজ মােন pকৃিতর রাজয্। pকৃিতর রােজয্ থাকেলi েতামার সব িকছু েগালমােল ভের যােব। েসiজn সাংখয্বািদগণ বেলন 
সব কাজ বn কর, কাজ কেরা না, কাজ করেলi বnেন পড়েব। eখােন শুধু সnয্াসীেদর কথা বলা হে , সব সাধেকর জn ei 
কথা বলা হে  না। আবার aেনেক বেলন – যjদানতপঃ কমর্ ন তয্াজয্িমিত চাপের, যj, দান, তপsা ei িতনেট িজিনষেক 
কখনi েছেড় েদেব না। eখােন ভগবান িবিভn ধরেণর মত বলেছন। িকnt শ রাচাযর্েক pিত া করেত হেব েয, সnয্াসীর েকান 
কতর্বয্ েনi, েকান দায়ীt েনi। ভগবান ীকৃ  eখােন যত মত তখন িছল o তার আেগ িছল সব মত gেলােক বেল িদেলন, 
শ রাচাযর্ egেলােক আধার কের খুব িনপুণ ভােব আমােদর েসi িদেক িনেয় যােবন েযখােন িতিন pিত া কের েদখােবন েয 
সnয্াসীর কতর্বয্ বেল িকছু থাকেত পােরনা। 
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 গীতােত মাnষেক িতনেট ে ণীেত ভাগ করা হেয়েছ, খুব হেল eটােক চারিট ে ণীেত িবভk করা েযেত পাের। pথম 
ে ণীেত হেলন ীরামকৃ , sামী িবেবকানেnর মত বয্িkt aথবা েয েকান আধয্ািtক jােন udািসত পুrষ, িযশু, বুেdর মত 
পুrষরা। eনারা সব িকছুর uেধর্, েকান িকছুi eেদর sশর্ করেত পারেব না। িdতীয় ে ণীেত পড়েছ যাঁরা আধয্ািtক তttটােক 
েমাটামুিট বুেঝ িনেয়েছন, িকnt eখনo তাঁর pতয্k uপলিb হয়িন, তার মােন eনারা jানী িকnt িবjানী হনিন। eনােদর dেটা পথi 
বেল েদoয়া হয়, তুিম যিদ চাo তাহেল ei রকম করেত পার, আর না চাo তাহেল েতামােক িকছু করেত হেব না। িকnt েতামােক 
সব সময় সেচতন থাকেত হেব েয মূল লkয্ েতামার eখনo pাp হয়িন তাi eখনo েতামােক মূল লেkয্র িদেক eিগেয় চলার 
পেথ সব সময় েলেগ থাকেত হেব। তৃতীয় ে ণীর হে , যারা আধয্ািtক পেথ eেগােত চায় িকnt তােদর aতটা kমতা েনi আর 
পাtতাo েনi। ei তৃতীয় ে ণীভুk বয্িkেদর জni গীতা। আিম আধয্ািtক পেথ eেগােত চাi, আিম সব িকছু বুঝেত চাi িকnt 
আমার েসi kমতা o jান েনi। তখন গীতা তােদর বলেব েতামার জn eকটাi uপেদশ, তুিম কাজ কের যাo। eেদর মেধয্ 
eখনo কামনা বাসনা িকছু িকছু আেছ, িকছু িকছু কতর্বয্ েবাধ আেছ, আমােক বাবােক েদখেত হেব, মােক েদখেত হেব, সমােজ 
eত dঃখ ক  আেছ eটােক দরূ করেত হেব। ei েবাধ gেলা যার আেছ তার মােন তার মেধয্ aপূণর্তা িবদয্মান। eরাi েশাক 
েমাহেত হাবডুুবু খাে , হাবডুুবু খাoয়া েথেক েস পিরtাণ েপেত চাiেছ, তখন গীতা eেদরেক eকটাi কথা বেল িদে , েতামােক 
কাজ করেত হেব। কাজ িকভােব করেত হেব eটাi আবার ei aধয্ােয় আেলাচনা করা হেব। িকnt েয pকৃত সnয্াসী েস কাজ 
করেব না, কারণ তার িনেজরo েকান চািহদা েনi, আর সnয্াসী েশাক েমােহ হাবুডুবু খােব েকান p i েনi।  
 

 েকান সnয্াসী eেস আমােক যিদ বেল আিম হি  পরমহংস পিরbাজক, আমার েকান কতর্বয্ েনi, দায়ীt েনi, আমার 
েকান পাপ েনi পূণয্ েনi, আমার ধমর্ েনi aধমর্ েনi। eখন আিম িক করব, আমােক পরীkা কের েদখেত হেব তাঁর েকান 
pিতিkয়া হয় িকনা েকান িকছুেত। আেগকার িদেন ঋিষ মুিন যাঁরা িছেলন তারঁাo ei রকম পরীkা িনেত েযেতন। েকাথাo হয়েতা 
শুনেত েপেলন aমুক জায়গায় eক িবরাট ঋিষর আিবভর্াব হেয়েছ, anাn ঋিষরাo েসiখােন পরীkা েনoয়ার জn েপৗঁেছ েযেতন। 
মহাভারেত মুদ্গল বেল eক ঋিষ িছেলন, িতিন খুব তপsা করেতন আর তােতi তাঁর খুব নামডাক হেয় যায়। dবর্াসা মুিন তাঁেক 
পরীkা করেত েপৗঁেছ েগেছন। মদু্গল ঋিষ পেনেরা িদন পর eকিদন মাt আহার করেতন, িঠক খাবার সময় dবর্াসা মুিন েসiখােন 
েপৗঁেছ িগেয় তাঁর সব খাবার েখেয় িনেয়েছন। পেনেরা িদন পর আবার যখন মদু্গল ঋিষর আহার gহেণর িদন eেসেছ, আবার 
েসiিদন dবর্াসা মিুন েসখােন েপৗঁেছ িগেয় আবার তাঁর আহার েখেয় িনেয়েছন। ei কের কের pায় িতন মাস মুদ্গল ঋিষ, তাঁর 
পিtেক আর তারঁ সnানেক েখেত িদেলন না। িকnt মদু্গল ঋিষ পুেরা শাn িনিবর্কার থাকেলন। তখন dবর্াসা মুিন বলেলন – েদখুন 
মাnষ সব িকছুেক জয় করেত পাের িকnt েপেটর েয kধুা েসটােক জয় করা যায় না, আপিন সিতয্i মহান। eiভােব পরীkা কের 
েদখা হয় তাঁর মন কতটা িবচিলত হে । sামীজীেক বয্িkগত ভােব যখন েকu আkমণ করত তখন িতিন িকছু বলেতন না, িকnt 
েকu ভারেতর নােম, িহndধেমর্র নােম, ঠাkেরর নােম যিদ িকছু বেল িদত, বয্াs  েসাজা িগেয় িতিন তার টুিটটা েচেপ ধরেতন। 
আেমিরকাতা sামীজী eেতা লা না, aপমান করা হেয়েছ িকnt তার জn িতিন eকিট শbo েকাথাo বয্বহার কেরনিন। িকnt 
ভারেতর নােম, িহndধেমর্র নােম িকছু বলেল eেকবাের ঝাঁিপেয় পড়েতন। egেলা হে  পরমহংেসর ৈবিশ য্।  
 

 eiবার ভগবান িনেজর মত aজুর্নেক বলেছন। eর আেগর আেগর ঋিষরা aেনক মত িদেয়েছন eবার আমার মত 
েতামােক জানাি । শ রাচাযর্ খুব snর বলেছন – ীকৃ  aজুর্নেক বলেছন আমার মত eiজn দামী, কারণ আিম হি  ঈ র, 
আমার কথাi েশষ কথা। eর আেগ দশম o eকাদশ aধয্ােয় ীকৃ  তাঁর িনেজর srপ বণর্ন কের aজুর্নেক িব rপ দশর্ন কিরেয় 
িদেয়েছন। ীকৃ  েয ঈ র ei বয্াপাের aজুর্েনরo eখন েকান সংশয় েনi। ীভগবান বলেছন –  
 

িন য়ং শণৃ ুেম তt তয্ােগ ভরতসtম। তয্ােগা িহ পrুষবয্া  িtিবধঃ সmpকীিতর্তঃ।।৪।। 

 েহ ভরতে , eবার আমার িনি ত মত েশান – েহ পুrষবয্া , ei তয্াগ o সnয্াস িতন রকেমর হয়। িতন রকেমর িক 
িক তয্াগ হয় eর পের পের আেলাচনা করা হব। শ রাচােযর্র মত েঘার aৈdতী বারবার বলেছন – eটা ঈ েরর কথা, eেক 
কাটবার েজা েনi।  
 

যjদানতপঃকমর্ ন তয্াজয্ং কাযর্েমব তৎ। যেjা দানং তপৈ ব পাবনািন মনীিষণাm ।।৫।। 

 যj, দান o তপঃ aথর্াৎ যj করা, দান করা আর তপsা করা, ei িতনেট কাজেক ন তয্াজং কাযর্েমব তৎ, কখনi 
তয্াগ করেব না। ei জায়গাটােত eেস aেনেকর মেন সংশয় আসেত পাের, গীতা যিদ েকu িনেজ েথেক পড়েত যায় তাহেল িকnt 
তার সব িকছু েগালমাল হেয় যােব। েসiজn আচাযর্ শ েরর মতেক anসরণ কের গীতা যিদ aধয্ায়ণ না করা হয় তাহেল aথর্ 
gেলা সব gিলেয় যােব। আচাযর্ তাঁর ভাে  বলেছন, ei ে াকgেলা সnয্াসীেদর জn নয়, egেলা সাধারণ মাnষেদর জn ভগবান 
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বলেছন। eখন eকজন সংসারীর iে  হেয়েছ আধয্ািtক জীবন যাপন করেব, েস বলেছ আমার েবিশ েকান চািহদা েনi, eকটু 
খাoয়া-পড়া আর থাকার জায়গা হেলi চেল যােব, কারণ তার সংসার আেছ। eখন েস িক করেব? তােক বলা হেব, তিুম বািক যা 
িকছু আেছ সব েছেড় দাo িকnt ei িতনেট িজিনষেক তয্াগ কের িদo না। েস িক িক ছাড়েব না? যj করা ছাড়েব না, দান করা 
ছাড়েব না আর তপsা করা ছাড়েব না। েকন ei িতনেটেক ছাড়েত িনেষধ করা হে ? যেjা দানং তপৈ ব পাবনািন মনীিষণাm  - 
যাঁরা মনীিষ, যাঁরা ফলকামনা রিহত পুrষ, যাঁেদর জগৎ েথেক িকছু চাoয়ার েনi, িযিন জগেতর সব িকছুর uেd র্ চেল েগেছন, 
তাঁেদরেকo ei িতনেট িজিনষ পাবনািন, পাবন কের মােন পিবt কের। সাধারণ েলােকেদর কথা বাদ দাo, যারা aিত সাধারণ 
তােদরেকo egেলা পিবt করেবi। েস যিদ যj কর, েয েকান যji কrক না েকন, তােক পিবt করেব। েসiজn মnsৃিতেত 
েষাড়শ সংsােরর, েষাল রকেমর সংsােরর কথা বলা হে , েযটা তেnt িগেয় দশ রকেমর সংsাের দাঁিড়েয়েছ, েযখান েথেক নাম 
হেয়েছ দশকমর্া ভাNার। সnােনর জn েথেক শুr কের মতৃযু্র পর িচতায় oঠান পযর্n যত রকেমর সংsার হেত পাের সব িকছু eেত 
বলা হে । নামকরণ, anpাশন, uপনয়ন, িবদয্ারm, িববাহ সবটাi হে  সংsার, েয সংsারi করেব েসটাi যj। জেnর সােথ 
সােথ মাnষেক যj িদেয় েবঁেধ েদoয়া হল। মাnষেতা ঘর সংসার করেবi, মাnষ খাoয়া-দাoয়া করেবi, মাnেষর মেধয্ আসিk 
থাকেবi িকnt egেলার rপটােক পােl েদoয়া হে । িক কের পাlাে ? যj িদেয় েবঁেধ েদoয়া হে । আর দান, মাnষ িনেজর 
জn স য় করেব, মাnষ েয আtেকিndক o sাথর্পর হেব eটা জানা কথা। মাnষ sাথর্পরতা বশতঃ সব িকছুেক কাঁকড়ার মত 
আঁকেড় ধের থাকেব, eটােক eকটু আলগা করেত হেব। িযিন মn  জীবেনর uেd , ঈ েরর সাkাৎকার করেত চান তােক জগৎ 
পুেরা েছেড় িদেত হেব। জগতেক েতা সবার পের ছাড়েব িকnt তার আেগ েকাথাo েতা তােক pথম পা েফলেত হেব। িক কের pথম 
পা েফলেব? দােনর মাধয্েম েস pথম তয্ােগর পেথ পা েফলেব। েসiজn িবে র যত ধমর্ আেছ, সব ধেমর্ দানেক pচN মলূয্ েদoয়া 
হয়। িবিভn ধেমর্ দােনর তারতময্ আেছ, েকাথাo বেল আেয়র দশ ভাগ দান কর, েকাথাo বলেব পেনেরা শতাংশ দান কর, তা না 
হেল মাnষ আধয্ািtক unিতর পেথ eেগােত পােরনা। েকu যিদ মেন কের আিম pচুর জপ ধয্ান কের যাি , তাi an েকান যj 
করব না, দানo করব না, তাহেল িকnt তার িকছুi হেব না।  
  

 eরপর আসেছ তপsা, সpদশ aধয্ােয় িতন রকেমর তপsার কথা বলা হেয়েছ – শরীেরর তপsা, বািচক তপsা আর 
মেনর তপsা। বািচক তপsােত বলাi হেয়েছ – anেdগকরং বাকয্ং সতয্ং িpয়িহত  যৎ, চারেট শতর্। কথাgেলা সতয্ হেব, 
কথাgেলা িpয় হেব, কথাgেলা িহতকারী হেব আর েশষ ei িতনেট শতর্ পূণর্ করেলo ei কথাgেলা শুেন সামেনর েলাকিটর েযন 
গাtদাহ না হয়, anেdগকরং, uেdগকর বাকয্ pেয়াগ করা যােব না। ei চারেট শতর্েক েমেন িনেয় যখন েকu কথা বেল তখন 
বুঝেত হেব েয েস বািচক তপsা করেছ। মেনর তপsা হে  ভাবসংশুিd, েভতরটা যখন পির ার করা হয়, েভতেরo যা বাiেরo 
তাi, মন মুখ eক। আমরা eর পুেরা uেlাটা কির, বাiের আর েভতর সmূণর্ আলাদা। েভতরটা পুেরা েগালেমেল আর বাiের িক 
িমি  িমি  ভd আচরণ। আর আমােদর কথাgেলা সব সময় হয় aসতয্ eবং uেdগকর। িক রকম? আমার বাiের েভতের eক, যা 
বিল মুেখর uপর বেল িদi। েযমিন আিম বলিছ, আিম যা বিল মেুখর uপর বিল, eটা uেdগকর বাকয্ হেয় েগল, তার মােন আিম 
eকটা েনাংরা কথা বলেত যাি । আর েযটা বলেত যাি  sভাবতi েসটা aিpয় কথা হেব, সতয্ হেব িকনা তােতo সেnহ আেছ। 
aথচ আমার েভতর o বাiের eক নয়, মােন ভাবসংশুিd েনi। আমরা িদনরাত যা কির, যা বিল, গীতায় যা বলা হেয়েছ িঠক তার 
uেlাটাi কির। েসiজni আমােদর eত dগর্িত, eiজn গীতাo বলেছ – ন স িসিdমবােpািত ন sখং ন পরাং গিতm , ei 
ধরেণর েলােকরা িসিd পায়না, েকান ধরেণর সাফলয্ eেদর dারা হয় না, eরা ei জগেত েকান sখ শািn পায়না, সব সময় 
aশািnেত মের আর ন পরাং গিতm  মরার পের নীেচর িদেক যােব, uপেরর িদেক েযেত পারেবi না। েতামার েকান তপsা েনi, 
েতামার েকান দান েনi, তিুম েকান যji কেরা না তারপর সবাi সবাiেক লুেটপুেট খাে । আেগ িছল আিম েতামােক েদখেব তুিম 
আমােক েদখব, িকnt eখন eেস েগেছ pিতেযািগতার েদৗড়, েক কােক লয্াং েমের আেগ eিগেয় যােব তার জn pাণপন েচ া 
চািলেয় যাে ।  
 

 িকছু িদন আেগ িরডাসর্ ডাiেজেs খুব snর eকটা ঘটনার কথা েবিরেয়িছল। িযিন েলখক িতিন বলেছন – পেনর kিড় 
বছর আেগ িতিন eক িবেয়র an ােন িগেয়িছেলন, েসi an ােন aেনক িকছুi হি ল। েসখােন হঠাৎ বা ােদরেক বলা হল – েয 
িনমntেণর কাডর্টা সবেচেয় আেগ েদৗেড় িনেয় আসেব তােক eকটা েsশাল pাiজ েদoয়া হেব। eকটা বা া েমেয় েদৗেড় িগেয় 
িনমntণ কাডর্টা িনেয় eেগাে , েসi সময় eকটা েছেল মাঝ পথ েথেক েদৗেড় িগেয় েমেয়টার হাত েথেক কাডর্টা েকেড় িনেয় েsেজ 
েপৗঁেছ েগেছ। েয ভdেলাক ঘটনাটা িলখেছন uিন বলেছন, আিম েতা ঘটনাটা েদেখ থ হেয় েগলাম, eটা িক রকম হল! সে  সে  
িতিন বা া েছেলটার বাবােক িগেয় বলেলন – েদখেলন আপনার েছেলিট িক করল! েছেলিটর বাবা বলল – েকন, িক হেয়েছ, বা া 
বা ােত oরকম হেয়i থােক eটা িনেয় eত কথা বলার িক আেছ। েলখক ভdেলাক ভাবেছন – eত বড় eকটা anায় কাজ করল 
আর বাবা হেয় িনেজর সnানেক িকছু বলল না! eরপর aেনক বছর েকেট েগেছ কাrর সােথ আর েকান েযাগােযাগ েনi। aেনক 
বছর পর েলখেকর stী তােক বলেছন – জােনা, ঐ ভdেলােকর িক aবsা। ঐ েছেলিট eতিদেন বড় হেয় েগেছ, বড় হেয় িগেয় বাপ-
মােক েমের িপিটেয় তােদর কাছ েথেক সব সmিt েজার কের িনেজর নােম িলিখেয় িনেয়েছ, eরপর নানা রকেমর aতয্াচার করেছ, 



401 

 

Gita-2010/RKMVU/Indian Spiritual Heritage 

 

েখেত িদে  না। েলখেকর মনটা খুব কrণায় ভের েগল। uিন ঐ ভdেলাকেক েফান করেলন। েছেলিটi েফান ধরল, ধের খুব 
ভdভােব নরম গলায় বলল – বাবার সে  েতা eখন কথা বলা যােব না। uিনo েফানটা েরেখ িদেলন। েলখক িলখেছন – আমার 
মাথায় ঐ দৃ টাi বারবার ঘুরেছ, িকভােব ঐ বা া েমেয়টার হাত েথেক কাডর্টা েকেড় েদৗেড় েবিরেয় চেল েগল। আজ eকi 
ঘটনার পুনরাবৃিt হল, আজেক বােপর হাত েথেক িজিনষটা েকেড় িনল। সমােজ ei িজিনষi eখন হে । eকজন মনsািttক 
বলেছন – ভারত পাঁচ হাজার বছর ধের েয িজিনষটােক দাঁড় কিরেয় েগেছ, দশ বছেরর মেধয্ আধুিনক সমাজ েসটােক uিড়েয় ছুেড় 
েফেল িদেয়েছ। eখন িদন িদন পাগেলর সংখয্া েবেড়i চেলেছ। সমােজর eখন eমন aবsা হেয় েগেছ েয, পাগলািমর িকছু িকছু 
oষুধ টালা টয্াে র জেল িমিশেয় িদেত হেব, েলােকরা যখন জল খােব তখন ঐ oষুধ gেলাo তােদর েপেট যােব যােত মাথাটা িঠক 
থােক। সমাজ eখন unেtর মত হেয় েগেছ, েকu সামলােত পারেছ না, েয যােক পারেছ লুেটপুেট খাে । েকন ei aবsা আজ? 
কারণ – যjদানতপঃকমর্, না আেছ তার যj, না আেছ তার তপsা, না আেছ eেদর েকান দান। সকাল আটটায় বািড় েথেক 
েবিরেয় aিফস যাে , রাত আটটায় বািড় িফরেছ, পুেরা জীবনটা eiটুkর মেধয্ ঘরুপাক করেছ। aিফেস িগেয় িক করেছ? েযটুk 
কাজ িছল েসটুk কের িদেয় aিফেসর পিলিটেkর মেধয্ নাক গিলেয় কােক টাiট েদoয়া যায়, িকভােব pেমাশনটা বাগােনা যায়, 
িকভােব পয্ােকজটােক েমাটা করা যায় ei িনেয়i িদনরাত েমেত আেছ। eরপর ভগবান বলেছন – 
 

eতাnিপ ত ুকমর্ািণ স ং তয্াk ব্া ফলািন চ। কতর্বয্ানীিত েম পাথর্ িনি তং মতমtুমm ।।৬।। 

 ei ে াকিট হে  খুব grtপূণর্। সাধারণ মাnষেক যjদানতপঃকমর্, যj, দান, তপsা করেতi হেব, e ছাড়া েকান রাsা 
েনi। িকnt যিদ তিুম জীবেন oপের uেঠ িগেয় থাক, যিদ তিুম মেন কর আিম েবশ িকছু uপের uেঠ েগিছ িকnt eখনo ভগবান লাভ 
হয়িন, তখন তুিম ei যj, দান আর তপsা িকভােব করেব? স ং তয্াk ব্া ফলািন চ, েকান িকছুর pিত েতামার আসিk থাকেব না, 
আর েকান কেমর্র ফলাকাkা থাকেব না। সাধারণ েলাক যারা, তারা পুেরা আসিkর ভাব িনেয় ei কাজ gেলা কের – েহ ঠাkর, 
আিম ei েতামার নাম করিছ আমার েছেলর েযন eকটা ভােলা চাকির হয়। eটা সাধারণ ভkেদর কথা বলা হল। আর যারা aভk 
তারা িকছুi করেব না, দূর্ , ঠাkর ঠুkর আবার িক। কতর্বয্ানীিত েম পাথর্, সাধারণ ভk ঠাkেরর কােছ িগেয় বলেছ – ঠাkর আমার 
েছেলর েযন eকটা চাকির হয়। িকnt িযিন ে  ভk, িতিন িক করেবন? েতামার কােছ আমার ei আসাটা কতর্বয্, আিম েকান আশা 
িনেয় েতামার কােছ আিসিন, eটা আমার কতর্বয্ েতামােক আমার pণাম করা। eটা হল u তম ভেkর uদাহরণ। িযিন পরমহংস 
পিরbাজক তাঁেদরেতা মিnের যাoয়ার দরকারi পরেব না, মিnের যােব, েসখােন িগেয় বলেব তিুমo যা আিমo তাi। িকnt যারা 
সাধক, জীবনটােক তাৎপযর্ময় করেত চাiেছ, তােদরেক যj, দান আর তপsা ei িতনেট সব সময় কের েযেত হেব। যারা জীবেন 
eকটু uপের uেঠ েগেছ, আধয্ািtক েবাধ eকটু eেস েগেছ, তারাo eটাi করেব িকnt তােত েকান ফলাকাkা থাকেব না। িকেসর 
আকাkা থাকেব? eটা আমার কতর্বয্ তাi করিছ, eছাড়া আর িকছু না, শাst আমােক বেল িদেয়েছ egেলা করেত হেব। সাধারণ 
েলাক বলেব, ঠাkর আিম জপ করিছ েদেখা আমার েছেলর েযন ম ল হয়। eেতo েকান ভুল েনi, জপ eেকবাের না করার েথেক 
ei ভােব জপ করা aেনক ভােলা। 
 

 ফলাকাkা রিহত হেয় যখন ei িতনেট যj, দান, তপঃ করেত শুr করেব তখন বুঝেত হেব eবার েস আধয্ািtকতার 
িদেক eেগােত শুr করল। আেগকার িদেনর পিNতরা কাময্ কমর্েক eর মেধয্ ধের েরেখিছেলন। িকnt পেরর িদেক eনারা কাময্ 
কমর্েক asীকার কের িদেয়েছন, যj, দান আর তপsা ei িতনেট কমর্ হেয় েগল িনতয্ o ৈনমিtক কেমর্র মেধয্। কাময্ কমর্, েযটা 
িদেয় েতামার i ােক পূরণ করেত চাiছ েসi কমর্ তুিম করেব না। eখন যােদর মেন কামনা বাসনা রেয়েছ তারা আর িক করেব, 
তারা eটাo করেব ঐটাo করেব। eরপর ভগবান িতন রকম তয্ােগর কথা বলেছন – 
   

িনয়তs ত ুসnয্াসঃ কমর্েণা েনাপপদয্েত। েমাহাৎ তs পিরতয্াগsামসঃ পিরকীিতর্তঃ।।৭।। 

 যাঁরা jানী পুrষ, আধয্ািtক জগেত aেনক uপের uেঠ েগেছন, ei ে াকgেলা তাঁেদর জn বলা হে  না, আমােদর 
মত সাধারণ েলােকেদর জn ভগবান aজুর্নেক ei ে াকgেলা বলেছন। eখােন বলেছন িনয়তs তু সnয্াসঃ, িনয়ত কমর্ বলেত 
িনতয্কমর্েক বলেছন। আমােদর মত সাধারণ েলােকেদর পেk েকান aবsায় ei িনতয্কমর্েক সnয্াস করা চেল না, eটাi গীতার 
মত। িনতয্কমর্, েযমন সnয্াবnনািদ, সnয্াবnনা bাhণেদর পেk aব i কতর্বয্। eখােন িনতয্ বলা হে  না, বলেছন িনয়ত কমর্, 
মােন জnসূেt েয কতর্বয্ কমর্gিল আমার কােছ eেস েগেছ। তাi িনয়ত কমর্টাi হে  sধমর্। sধেমর্র মেধয্ িক িক পড়েব? 
িনতয্কমর্, আধয্ািtক uেnেষর জn যা যা দরকার সব কমর্ eর মেধয্ eেস যােব, ৈনিমিtক কমর্, িবেশষ িদেন েয কমর্gেলা করেত 
বলা হে , তৃতীয় হে  েপশা িহেসেব আিম েয কাজ করিছ, েযমন েকu িশkকতা করেছন, েকu aিফেস চাকির করেছন, eigেলা 
সব িনয়ত কমর্। েয কমর্gেলা আমার জn িনধর্ািরত কের েদoয়া হেয়েছ eigেলােকi িনয়ত কমর্ বলা হে । ei িনয়ত কেমর্ আিম 
িকnt কখনi ফাঁিক মারেত পারব না। িনয়ত কেমর্র সnয্ােসর কথা ভাবাo েযেত পােরনা। তার মােন যাi হেয় যাক না েকন িনয়ত 
কমর্ আমােক করেতi হেব। যিদ না কের? তাহেল p  আসেব েকন করেব না? না করার eকটাi কারণ। েসটা হে  েমােহ পেড় 
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করেত চাiেছ না। আিম eকজন সরকাির aিফেসর কমর্চারী, আমার কাজ হল েয ফাiলgেলা আসেছ েসgেলা ভােলা কের েদেখ 
সi কের eিগেয় েদoয়া। আিম eখন ফাiলgেলা আটেক িদলাম, ঘুষ না িদেল ফাiল eেগাব না। তার মােন আিম িনয়ত কমর্ 
েথেক সের েগলাম। েকন সের eেসিছ? েমােহর জn, ঘষু না িদেল ছাড়ব না। eটাo তয্াগ, তার মােন আিম েতা আর কাজ করিছ 
না, কাজ না করাi েতা সnয্াস। আিম েতা তয্াগী হেয় েগলাম। কাজ না করাটাi হল সnয্াস। সরকারী বাবরুা কাজ করেছন না, 
তাহেল েতা তারা পাkা সnয্াসী। ei বয্াপারটােক ভগবান ীকৃ  eখােন আটেক িদে ন। তুিম আেগ িজেjস কর তােদর, তারা 
েকন কাজটা করেছ না। টাকা িদেল করেব? hাঁ করেব। তাহেল েমােহর জn কাজ করেছ না। eরা হল তামিসক তয্াগী, তার মােন 
eেদর নরেক যাoয়ার রাsাটা খুেল েগল। যখনi েমােহ পেড় কমর্তয্াগ করেছ তখন েস হে  তামিসক তয্াগী।  
 

 আবার aেনক সময় বািড়েত খুব aশািn, েছেলেমেয়েক খাoয়ােত পারেছ না, তখন েস সব িকছু েছেড়ছুেড় সnয্াসী হেয় 
চেল েগল। ঠাkর eটাi কথামেৃত গl েল বলেছন – সংসােরর jালায় jেল সব েছেড় িদেয় কাশীবাসী হেয় েগল, তারপর িকছু 
িদন পের িচিঠ িলখেছ – আমার eখােন eকটা কমর্ হেয়েছ, কেয়ক িদন পেরi আিম বািড় িফরিছ। eেক বলা হয় মকর্ট ৈবরাগয্। 
eখােনo েস েমােহ পেড় েগেছ, কাজকমর্ করেছ না, সnয্াস িনেয় িনে  সবi েমােহর জn। মকর্ট ৈবরােগয্র সnয্াসেক কখনi 
anমিত েদoয়া হয় না। eর পিরণাম হে  aেধাগিত, মাnষেক নীেচর িদেক িনেয় যায়। an িদেক রাজিসক তয্াগ হেছ – 
 

dঃখিমেতয্ব যৎ কমর্ কায়েkশভয়াৎ তয্ােজৎ। স কtৃা রাজসং তয্াগং ৈনব তয্াগফলং লেভৎ।।৮।। 

 িdতীয় ে নীর যারা তারা বেল কাজ করাটা েয িক jালা, সকােল uেঠ ঘর ঝাড় েদoয়া, ঘর েমাছা, বাসন মাজা egেলা 
করেত েগেলi গােয় বয্াথা eেস যায়। েয কাজটা eখন করেত হেব তখন বলেব, আজ থাক কাল করেল হেব। কাজ না করা মােনi 
তয্াগ, কাজ না করা মােনi সnয্াস, িকnt শরীেরর ক  হেব ei ভেয় যখন কাজেক সnয্াস িদে , তখন eটােক বলা হে  রাজিসক 
তয্াগ। ei তয্ােগরo েকান ফল হেব না, আর ei তয্াগ আমােক েকাথাo িনেয় যােব না। eকটা হল েমােহ পেড় আিম কাজ করিছ 
না, আেরকটা হল কাজ করেলi খাটিন হেব, গােয় বয্াথা হেব, মােন kঁেড়িম, আলেsর জn যখন কমর্েক তয্াগ করা হয় তখন েসi 
তয্াগেক রাজিসক তয্াগ বলা হে । ei তামিসক তয্াগ আর রাজিসক তয্াগ কখনi আমােক মুিkর িদেক িনেয় েযেত পারেব না।  
 

 eখােন বুঝেত হেব েয eখােন eকিদন dিদেনর বয্াপারেক িনেয় িকছু বলা হে  না, eেদর sাভািবক sভাবেক িনেয় বলা 
হে । eখন বািড়েত িকছু স ট হেয় েগেছ, েসi স ট েথেক আিম মেন করলাম আিম সnয্াস িনেয় েনব, খুব িঠক কথা। েযi 
সnয্াসী হয় েসo িকছু না িকছু aিভjতা েথেকi সnয্াস িনে । ভগবান বুd িছেলন রাজার সnান। িতিন eকিদন eক বৃdেক 
েদখেলন, েরাগgs মাnষ েদখেলন, মৃতযু্ েদখেলন, সnয্াসী েদখেলন, egেলা েদেখ তাঁর ৈবরাগয্ eেস েগল। egেলা েদেখi িতিন 
সnয্াসী হেয় েগেলন। িতিন আবার পের জাতক কথােত বলেছন, aেনক জn জnাnর েথেক আেs আেs িসিdর িদেক eেগাে ন। 
eখন েকu যিদ কলকাতায় রামকৃ  েসবাpিত ােন যায় েসখােন েস ei চারেট িজিনষেক eক সে i েদখেত পাে , েয চারেট 
িজিনষ েদেখ ভগবান বুেdর ৈবরাগয্ eেস িগেয়িছল। েসবাpিত ােন বৃdেক েদখেবন, ass েলাক েদখেবন, মরা মাnষo েদখেবন 
আবার সnয্াসীেকo েদখেত পােবন। িকnt কজেনর বুেdর মত ৈবরাগয্ হে । ভগবান বুd ভগবান বুdi, সবাi আর ভগবান বুd 
হেত পােরন। িঠক েতমিন শােন িকছু েদেখ িনেল, িকংবা সংসাের খুব েজার eকটা আঘাত েপল, িকংবা িবরাট িব াসঘাতকতা 
হেয়েছ তার সােথ তখন সামিয়ক eকটা ৈবরাগয্ আসেব, েসটা কেয়কিদেনর জn sায়ী হেব। িকnt eখােন েযটা বলা হে  ei 
িজিনষgেলা sায়ী। কাজকমর্ কের না, সরকারী aিফেসর বাবু, আিস যাi মাiেন পাi, কাজ করেল uপির চাi। তামিসক তয্াগ আর 
রাজিসক তয্ােগ যাi হেয় যাক, েস েকানিদন আধয্ািtক হেত পারেব না। আধয্ািtক হoয়ার জn দরকার সািttক তয্াগ। সািttক 
তয্াগটা িক? 
 

কাযর্িমেতয্ব যৎ কমর্ িনয়তং িkয়েতহজুর্ন। স ং তয্াk ব্া ফলৈ ব স তয্াগঃ সািttেকা মতঃ।।৯।। 

 সাত আর আট নং ে াক dেটােক নয় নং ে ােক eেস পুেরা uেl িদে , সাত আর আেট বলা হেয়েছ তয্ােগর কথা আর 
নয় নং ে ােক বলেছ কােজর কথা। eখােন আবার িনয়ত কেমর্র কথা বলা হে , িনতয্কমর্ বলা হে  না, িনয়ত কমর্ মােন িনধর্ািরত 
কমর্। eখােন বলেছন কাযর্িমেতয্ব যৎ কমর্ িনয়তং িkয়েতহজুর্ন, েস সব িনয়ত কমর্ কতর্বয্পরায়ণ হেয় কের যাে । স ং তয্াk ব্া 
ফলৈ ব – িকn ফেলর েকান pতয্াশা কেরনা। বািড়েত নতনু বu eেসেছ, আসার পর েথেক বu বািড়র সব কাজ সামলাে , রাnা 
করা, সবাiেক েখেত েদoয়া, সবার যt েনoয়া, সব কের যাে  িকnt েকান ফেলর আশা েস করেছ না, শাশুিড় আমােক ভােলা 
বলেব, sামী আমার pশংসা করেব ei ভাব িনেয় েস কাজ করেছ না। েকন করেছ? eটাi আমার কাজ, eটাi আমার কতর্বয্। 
aিফেস যখন আিছ তখন aিফেসর িনধর্ািরত েয কাজ েসটা করাi আমার কতর্বয্। ei ভাব িনেয় যখন কাজ করেছ তখন eটােক 
বলা হে  সািttক তয্াগ। eখােন eেস শ রাচােযর্র িবেরাধীরা বলেব – eতkণ তুিম তয্ােগর কথা বেল eেল আর eখােন কাজ 
করার কথা বলা হে , তাহেল eেক সািttক তয্াগ িক কের বলছ? শ রাচাযর্ তখন বলেছন – কমর্তয্াগ করাটাi তয্াগ নয়। কমর্ফল 
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তয্াগi হে  সািttক তয্াগ। বািক dেটা হে  কমর্ তয্াগ িকnt সািttক তয্ােগ কমর্ তয্াগ নয়, কমর্ফল তয্াগ। সািttক তয্ােগ েকান কমর্ 
তয্াগ হয় না। তয্াগ হয়, কাময্ কমর্ আর িনিষd কমর্ তয্াগ হয়। িকnt িনতয্াকমর্, ৈনিমিtক কমর্, sধেমর্র কমর্ ei িতনেট িমিলেয় 
হে  িনয়ত কমর্, িনয়ত কমর্ কখনi তয্াগ করা যােব না।  
 

 তয্ােগর িবচাের সমs মাnষেক ছয়িট ে ণীেত িবভk করা হয়। সবেচেয় uপের রেয়েছন িযিন bhjানী বা আtjানী িযিন 
িনেজর srপ েজেন েগেছন। িdতীয় হে  aিধকারী, যাঁরা আধয্ািtক পেথ aেনক eিগেয় েগেছন, মনটা তাঁেদর eেকবাের শুd হেয় 
েগেছ িকnt eখন uপলিb হয়িন, আtার সাkাৎকার হয়িন। মনটা eনােদর িক রকম শুd হেয় েগেছ? েযটা কেঠাপিনষেদ বলেছন – 
নািবরেতা d িরতাnাশােnা নাসমািহতঃ। নাশাnমানেসা বাহিপ pjােনৈননমাpুয়াৎ।।১/২/২৪।। িযিন d িরtতা েথেক সের eেসেছন, 
যাঁর মন শাn হেয় েগেছ, যাঁর মেন েকান ধরেণর চা লয্তা েনi, eমনিক আমার কেব jানpািp হেব ei ভাবটাo যার আেসনা, 
িকnt তাঁর jান uপলিb eখনo হয়িন, eনারা যিদ িনয়ত কমর্ নাo কের eেঁদর েকান পাপ লাগেব না। িকnt আমােদর েদহ মন 
িকছুi শাn হয়িন, তাi আমােদর ei িনয়ত কমর্gেলা করেত হেব। ততৃীয় হে  কমর্ািধকারী, যারা েগrয়া ধারণ কের িনেয়েছ িকnt 
আমরা eখনo কমর্ািধকারী। িকnt তােদর হে  ফলতয্াগ, সব কাজ করেব িকnt কােজর েকান ধরেণর ফেলর িদেক মনটা থাকেব না। 
eখােন েথেক আেs আেs মনটা পিবt হেত থাকেব। পিবt হেত হেত িdতীয় ে ণীেত যােব, িdতীয় ে ণী েথেক pথম ে ণীেত 
যােব। eর িঠক নীেচi আসেছ চতুথর্, রাজিসক তয্াগ। প ম হে  তামিসক তয্াগ। ষ  হেছ তারo নীেচ eেকবাের সাধারণ মাnষ, 
eেদর uপর েকান িকছুi খােট না, শাst eেদর জn নয়। পেরর ে ােক বলেছন – 
 

ন েd য্kশলং কমর্ kশেল নাnষjেত। তয্াগী সttসমািবে া েমধাবী িছnসংশয়ঃ।।১০।। 

 গীতা কখনi িনm ে ণীর িকছু িনেয় আেলাচনা করেব না, সব সময় u  তttgেলােকi গীতা আমােদর সামেন তুেল 
ধরেছ। eখােন বলা হে  েমধাবী েক? েমধাবী িছnসংশয়ঃ, যার সমs সংশয় িছn হেয় েগেছ েসi েমধাবী, তার মন েথেক সমs 
সেnহ িমেট েগেছ, েকান সংশয় আর েনi। েমধােক আমােদর শােst eiভােব বয্াখয্া করা হয় – gহণ ধারণ সামথর্m । gহণ, আিম 
কত তাড়াতািড় eকটা িজিনষেক ভােলা ভােব বুেঝ িনেত পারিছ। ধারণ, বুেঝ িনেয় েসটােক েভতের কত ভােলা ধের রাখেত পারিছ। 
েমধােত dেটা িজিনষ েদখেত হয়, কত তাড়াতািড় িজিনষটােক ভােলা কের বুেঝ িনে  আর েসi িজিনষটােক কত ভােলা ধের রাখার 
সামথর্ তার আেছ। ei dেটা kমতা যিদ কাrর মেধয্ থােক েস েয েকান েkেt সাফলয্ েপেয় যােব। আধয্ািtক জগেত আিম কােক 
েমধাবী বলব? ন েদি  akশলং কমর্, েয েকান বােজ কাজ, েযমন কাময্ কমর্, aপছেnর কাজo যিদ তার সামেন eেস যায়, তখন 
েসi কেমর্র pিত তার েকান েdষ হয় না, aসnt  েবাধ কেরনা। আর kশেল নাnসjেত, আবার যখন মেনর মত কাজ বা ভােলা 
কাজ eেস েগেল েসi কােজর pিত আসিk তাo হয় না। মেনর মত কাজ িদেল সবাi করেত পারেব। গাধােক যিদ মােঠ ঘাস 
েখেত েছেড় েদoয়া হয় েসেতা মােঠ চের েবড়ােব eেত আ েযর্র িক আেছ। মেনর মত কাজ িবরাট িকছু করেছ eেতা েস করেবi, 
eটা েতা জানা কথা। িকnt যারা িঠক িঠক েমধাবী তারা কখন িবচার কের না, েয eটা আমার মেনর মত কাজ আর eটা আমার 
মেনর মত কাজ নয়, মেনর মত কাজেক েবিশ ভােলা ভােব করেব, েযটা মেনর মত কাজ নয় েসটােক aত মন িদেয় করেব না, ei 
ধরেণর মেনাভাব েমধাবীর কখনi থােক না। তয্াগী সttসমািবে া, eরাi হল সািttক তয্াগী, eরাi িঠক িঠক সািttক ভােব 
pিতি ত। েকান eক েসন্টাের eক মহারাজ িছেলন, িতিন pচরু জপ-ধয্ান করেতন, জপ-ধয্ান িনেয়i িতিন সারাটা সময় কািটেয় 
িদেতন, খুব েবিশ কােজ জড়ােতন না। েকন জড়ােতন না? তাঁর েকান িকছু চাoয়া-পাoয়া িছল না। েসi েসন্টাের বাiের েথেক eক 
িসিনয়র মহারাজ eেসেছন, িতিন েসখান েথেক িফের যােবন। সেnয্ েবলা তাঁেক হাoড়া েsশেন েছেড় আসেত eকজনেক তাঁর 
সােথ েযেত হেব। িকnt eমনi কপাল েয েসিদন েসi েসন্টাের eমন েকান মহারাজ িছেলন না েয তাঁেক হাoড়া েsশেন েছেড় িদেয় 
আসেব। ঐ মহারাজেক যখন বয্াপারটা জানান হল তkিুণ িতিন কাঁেধ চাদরটা েফেল িনেজর জপ-ধয্ান েফেল িদেয় oনােক িনেয় 
হাoড়া েsশেন ছাড়েত চেল েগেলন। ei হে  ন েd য্kশলং কমর্ kশেল নাnসjেত। শুভ কাজ েহাক আর aশুভ কাজi েহাক, 
পছেnর কাজ েহাক আর aপছেnর কাজi েহাক, েকান কােজর pিত তার িবেdষ থাকেব না আবার pীিতo থাকেব না।  
 

 কমর্েযাগ হে  eটাi েযটা eতkণ আেলাচনা করা হল, সািttক তয্াগ। eiভােব pথেম pচরু কাজ করেব, কাজ করেত 
করেত আেs আেs েস কমর্ফল েথেক িনেজেক আলাদা কের েনয়। কমর্ফল তয্াগ কের eমন eকটা aবsায় েস েপৗঁেছ যায়, েযখােন 
eেস রাজিসক o তামিসক তয্াগ বাদ হেয় যায়। eখন যা কাজ আসেছ েসi কাজi কের েদেব। ঠাkর বলেছন কমর্েযাগ িক, েয 
কাজটা না করেলi নয়, েয কাজটা সামেন পেড় েগল েসi কাজটা কের িদল, eর বাiের তার আর েকান আgহ েনi, িবেশষ কের 
িনেজর তরফ েথেক েকান আgহ থােক না। eiভােব কমর্ করেত করেত তার anঃকরণ eেকবাের শুd পিবt হেয় যায়। anঃকরেণর 
শুিdকরণ হে  িকনা তার পরীkা হে , aেnর মেন িক ভাব uঠেছ পির ার বুঝেত পারা যায়। eটাi হে  pথম ধাপ, eiভােব 
কমর্ কের কের তার anঃকরণ শুd হেয় যায়। িdতীয় ধােপ, শাst aধয্য়ণ কের কের বা শাst বণ কের কের িনেজর েয srপ, মােন 
তttjানটা পির ার হেয় যায়। িনেজর srপ িক? আিম েসi শুd আtা, আমার জn-মতৃযু্ েনi, আমার বাsিবক srপ হে  আিম 
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ীরামকৃে র সােথ aেভদ। ei তttjানটা েস বুেঝ েনয়, িকnt eখনo তার aপেরাkাnভূিত হয়িন, কারণ aপেরাkাnভিূতেত েস 
পির ার েদখেত পায়। িক েদখেত পায়? ঠাkর বলেছন – নারেকেলর সব জল শুিকেয় েগেল েযমন শাঁস আলাদা েখাল আলাদা হেয় 
যায়, নাড়ােল ঢপর ঢপর কের, িঠক েতমিন পির ার েবাঝা যায় েদহ আলাদা আtা আলাদা। eখন তা ৈন মর্য্লkণ হেয় েগল, 
জগেতর েকান িকছুেতi তার আর আgহ েনi, েস িন পু হেয় বেস আেছ। চরম uপলিb যখন হেয় েগেল তখন আর েকান িকছুi 
তােক টানেত পারেব না। টানেব, যখন েলাকসংgেহর জn, aপেরর dঃখ-ক  েদেখ তার ভােলা করার জn কাজ করেবন। মথুেরর 
সে  ঠাkর তীথর্ দশর্েন ৈবদয্নাথধােম েগেছন, েসখানকার েলােকেদর dরবsা েদেখ মথুরেক বলেলন eেদরেক eক মাথা েতল আর 
েপট ভের খাoয়ােত। কমর্ বলেত েযমন বুিঝ ঠাkেরর eটােক েসi িহসােব কমর্ বলা যােব না, েলােকেদর েদেখ ঠাkেরর কrণার 
uেdক হল, aতটুk মথরুেক িদেয় কিরেয় িদেলন, তােত ঠাkের মেন ঐ েয কrণার ভাবটা eেসিছল েসটা িমেট েগল। ঠাkর 
aবতার, িতিন তার রসdারেক িদেয় েতা ঐখােন কাঙালীেদর খাoয়ােলন িকnt তাi বেল িক eখন সাঁoতালপরগণােত েকান aভাব 
েনi? eখনo েসখানকার আিদবাসীরা েযমন কাঙালী িছল েতমন কাঙালীi আেছ। জগৎ ei রকমi থাকেব, জগৎ পাlাবার জায়গা 
নয়। িযিন আtjানী জীেবর dঃখ-ক  েদেখ তার মেন কrণার uদয় হয়, ঠাkেরর মেনo কrণার ভাব জাগল, কrণার ভাব জাগল 
তাiেত িতিন aতটুk কের িদেলন, oটা ঐখােনi েশষ, eরপর eর েকান aথর্ খঁুজেত যাoয়াটা িঠক হেব না। sামীজী েযটা 
কেরিছেলন, oনার িমশনi িছল আলাদা, oনার িমশন িছল eমন eকটা েমিশন বানাব েযটা চলেতi থাকেব সমs েলােকর ম েলর 
জn। eকটা dেটা বড় কাজ কেরi ei েমিশন থমেক যােব না। sামীজীর েসi েমিশন রামকৃ  মঠ o িমশন rেপ চলেছ।  
 

 যার eখনo েদহবুিd আেছ, আিম েবাধ যার আেছ, যার eখনo িkেদ পায়, জলেত া পায়, শীতgীে র anভিূত হয়, 
তােদর িকnt কাজ করেতi হেব। আেগ বলা হেয়েছ, িযিন আtjানী, তাঁর লkণ হে  ৈন মর্িসিd, িতিন েকান কাজ করেবন না। 
িকnt যােদর শরীর েবাধ আেছ তােদর কাজ তয্াগ করেল চলেব না। েসটাi ভগবান পেরর ে ােক বলেছন – 
 

ন িহ েদহভতৃা শকয্ং তয্kংু কমর্াণয্েশষতঃ। যst কমর্ফলতয্াগী স তয্াগীতয্িভধীয়েত।।১১।। 

 যার eকটুo শরীর েবাধ আেছ েস যিদ কমর্তয্াগ কেরেছ েতা েস মেরেছ, তার eকটুo কমর্ তয্াগ করা চলেব না, pেতয্কিট 
কতর্বয্ কমর্ তােক aব i করেত হেব। েদহেবাধ েথেক কাজ করার পেরo যিদ েস কমর্ফল তয্াগ কের তাহেলi আমরা তােক 
তয্াগী বলেত পারব। eখান েথেক ধীের ধীের ভগবান সnয্াস আর তয্ােগর পাথর্কয্টােক তুেল ধরেছন। সnয্াসী েক? িযিন সব কাজ 
করা েছেড় িদেয়েছন। েকন েস কমর্ করা েছেড় িদেয়েছ? েস আেগর আেগর জেn কমর্েযাগ কের eেসেছ, বা ei জেni কমর্েযাগ 
কের মনটােক eেকবাের শুd কের িনেয়েছ। মন eেকবাের শুd হেয় েগেছ আর আtার aিst, আর তার srপ েয েসi আtা, eর 
oপর তার দৃঢ় আsা eেস েগেছ। eখন eর েকান কামনা-বাসনা েনi, ভয় েনi, কামনা-বাসনা না থাকেল েস কাজ করেত যােব 
েকন। মাnষ কাজ কের েকন? েকান িজিনষ িpয় েসটােক েপেত চাiেছ আর েকান িজিনষ aিpয় েসটা েথেক পালােত চাiেছ, ei 
রাগ আর েdেষর বশবতর্ী হেয়i তােক কাজ করেত হে । েয সnয্াসী তার মন পিরশুd হেয় েগেছ, কমর্েযাগ কের িনেয়েছ, আtার 
সmেn তার jান হেয় েগেছ, eখন েস েকন কাজ করেত যােব। তার jানিন া হেয় েগেছ, তােক আর কাজ করেত হেব না, eরা 
হেয় েগল সnয্াসী। eবার িdতীয় ে ণী যারা তােদর মন eখনo শুd হয়িন। কাrর anঃকরণ শুd হেয়েছ িকনা আিম িক কের বুঝব? 
খুবi সহজ, িখেদ েপেল মন ছটফট কের িকনা, খুব ঠাNায় বা খুব গরেম কাতর হেয় পড়েছ িকনা, মন কতটা চ ল হে , যিদ 
egেলা সবi হে  তাহেল বুঝেত হেব েতামার মন eখনo পির ার হয়ন। eর পর আরo িকছু িকছু লkণ আেছ েযgেলা সচরাচর 
ধরা যায় না, েযমন aপেরর িজিনষ েদেখ আমার েলাভ হে  িকনা।  িকnt খাoয়া-দাoয়া, শীত o গরেম eটা েবাঝা যায়। ঠাkর 
বলেছন – িখেদ েতা মাnষ মােtরi হেব, eখন ভাত-েঝাল তিৃp সহকাের আিম েখেয় েপট ভরােত পারিছ িকনা, যতটুk না হেল 
নয় ততটkুেতi খুিশ। শরীেরর ধমর্ শীতকােল শীত করেবi, গরেম শরীর হাঁসফাঁস করেবi। ঠাkেররo খুব শীত করত, eকবারেতা 
িতিন বলেছন মাফলারটা েকেট েমাজা করা যায় িকনা, তার মােন তাঁর পােয় খুব ঠাNা লাগত, েসi ঠাNাটােক িকভােব আটকান যায় 
ভাবেতন। িকnt েদখেত হেব েযটুk দরকার েসটুkেত সব িমেট যাে  িকনা।  
 

 েদহভৃতা বলেত বলা হে  যােদর েদহেবাধ আেছ িকnt বয্পক aেথর্ ধরেল েদহভৃতার আেরকিট aথর্ হে  যারা িনেজর 
েদহেকi আtা বেল মেন কের। যারা aতয্n মূঢ় তারা বেল মম পুt মম আtা, আমার সnানi আমার আtা। েসiজn িহnd 
সmpদােয় পুt কামনা pচN ভােব eেস েগেছ। জীব মােti েয pবল i া েযটা, েসটা হে  ৈমথুন করা। িকnt িহnd সmpদােয় যখন 
িববাহ করা হয় তখন েসখােন uেd i হে  পুtpািp, কারণ পুtpাp হে  তেরািত, আিম িবsার েপলাম। িকভােব িবsার েপলাম? 
আমার পুেtর মাধয্েম, েসiজn আমার পুt আমার আtা। eর বাiের যখন an রকম হয় তখন বেল আমার েদহটাi আমার 
আtা। eটা হল আsিরক বৃিt, asর যারা তারা মেন কের আমার েদহ, আমার iিndয়i আমার আtা। েবিশর ভাগ মাnষi ei 
ধরেণর, কত রকেমর ে p, কত রকেমর পাuডার, কসেমিটক িদেয় েদহেক সাজাে , কারণ eেদর কােছ েদহটাi সব িকছু। িচnা 
ভাবনায় যখন পিরবতর্ন আেস তখন আেs আেs eেগােত থােক, েকu pাণেক আtা বেল, েকu মন-বুিdেক আtা বেল। িচnা 
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ভাবনার পিরবতর্ন হেত হেত eকটা সময় জীবাtােক আtা বলেছ। সবার েশেষ েদেখ সবর্বয্াপী আtা। েদহভৃতা মােন েদহেকi 
আtা বেল মেন করা, তার মােন েদেহর যা ধমর্ তার সে  িনেজেক eকাt কের েফলেছ। যখন খুব গরম লাগেছ তখন বলেছ 
আমার গরম লাগেছ, যখন খুব ঠাNা তখন বলেছ ঠাNায় আিম জেম যাি , তখন ei েবাধ থােক না েয egেলা েদেহর ক । 
েদহভৃতার আেরকিট aথর্ েদহািভমানী, যার শরীরেবাধ pচN। জগেতর েবিশর ভাগ মাnষi েদহািভমানী। েদহািভমানীর কাজ করেত 
হেব, কাজ না করেল eেদর িচtশুd হেব না। pচুর কাজ করেত করেত, িকভােব করেব, যj, দান আর তপsা, eigেলা করেত 
করেত eকটা সময় েথেক মন শুd o aনাসk হেত শুr কের। যত মন শুd হেত থাকেব ততi তােক যj, দান আর তপsা কের 
েযেত হেব। েশেষ িগেয় যখন েদখেব তার মন eেকবাের শুd হেয় েগেছ, eখন আর তার মেন েকান i া আকাkা েনi, আtার 
েয তtt েসটা বুেঝ েগেছ, তখন েস কাজ করা আেs আেs বn কের েদয়। কাজ বn কের িক কের? তখন আtিচnেন মনটােক 
েবিশ কের িনিব  কের।  
 

 যখন েদহািভমানীরা কমর্ফল তয্াগ করা আরm কের, সব কাজ েশষ কের ঠাkেরর কােছ িগেয় বলেছ, ঠাkর েতামােক 
আমার সব কেমর্র ফল সমপর্ণ করলাম, তখন ফল সমপর্ণ করেত করেত েদহািভমানীর মনটাo শুd হেত থােক। যখন সব কেমর্র 
ফল তয্াগ কের েদয় তখন িক হয়? 
 

aিন িম ং িম  িtিবধং কমর্ণঃ ফলm । ভবতয্তয্ািগনাং েpতয্ ন ত ুসnয্ািসনাং kিচৎ।।১২।। 
 

 যারা সnয্াসী, যারা সব কেমর্র ফল তয্াগ কের িদেয়েছন, তােদর আর েকান কেমর্র ফল sশর্ করেত পােরনা। eখন েস 
মাnষেক েমের েফলুক, যাi কrক তার েকান ফল হেবi না। েকন হেব না? ীকৃ , কত েলাকেক মারেলন, krেkt যুেd কত 
িমথয্া কথা বলেছন, যুেd কত েলাকেক মািরেয় িদেলন, রাসলীলা করেলন িকnt ীকৃে র মেধয্ েকান িবকার েনi, সmূণর্ িনsৃহ। 
ীরামচnd, aত িবশাল ল ার েসনা সমূহেক েশষ কের িদেলন, বািলেক লুিকেয় হতয্া করেলন, সীতােক বনবােস পািঠেয় িদেলন, 

িকnt তাঁর মন সব সময় eেকবাের শাn। েকন? ei িজিনষটাi eখােন আেলাচনা করা হে , েকন শাn হয়। সmূণর্ aনাসk। 
eনােদর েকান কমর্ফলi sশর্ করেছ না। িকnt বাকীেদর েkেt িতন রকেমর কমর্ফল হয় – i , aিন  আর িম । i  মােন ভােলা, 
ei কমর্ফেল মাnষ মৃতযু্র পর েদবাতািদ েলােক িগেয় জn gহণ কের। aিন ম, যখন খারাপ কাজ, িনিষd কমর্ািদ করল তখন 
মতৃযু্র পর িনmেযািনেত িগেয় জn েনয়। িম m , কমর্ফেল ভােলা মn েমশােনা আেছ, ei কমর্ফেল মাnষ েযািনেত িগেয় জn gহণ 
কের, মাnেষর মেধয্ সব রকেমর কমর্ফল েমশােনা থােক। িকnt যারা সnয্াসী, যারা কমর্ফলতয্াগী eেদর িকছুi sশর্ কের না। কমর্ 
করেলi েভতের eকটা ছাপ পেড়, সnয্াসী ei ছাপটােক েভতর পযর্n আসেত েদন না। আমােদর যখন আসিk থােক তখন মেনর 
uপর েযন eকটা কািলর pেলপ লাগােনা থােক, কািলর মেধয্ ঐ ছাপটা পড়েছ বেল েসi anসাের আমােদর জnািদ হয়। যিদ ঐ 
কািলটা কাঁচ েথেক মুেছ েদoয়া হয় তখন আর ছাপ পেড় না। মন যখন ঐ রকম কাঁেচর মত s  হেয় যায় তখন আিম কাuেক 
হতয্া করিছ, িক চুির করিছ তােত িকছুi ছাপ পেড় না। ভবতয্তয্ািগনাং েpতয্, মৃতযু্র পর েয ফল pািp হয় েসটা eকমাt aj 
সাধারণ জীেবরi হয়। জnাnেরর েয িনয়ম, মৃতযু্র পর sেগর্ িক নরেক যাoয়া আসা eটা u েকািট o সnয্াসীেদর েkেt pেযাজয্ 
হয় না। eরপর েথেক কাজ িকভােব হয়, কমর্েক কাঁটােছড়া করা হে  – 
 

পে মািন মহাবােহা কারণািন িনেবাধ েম। সাংেখয্ কতৃােn েpাkািন িসdেয় সবর্কমর্ণাm ।।১৩।। 

 ভগবান বলেছন েয েকান কেমর্র েপছেন পাঁচিট কারণ থােক। ভারত পািকsানেক আkমণ করেত চাiেছ। তার আেগ 
ভারতেক পািকsােনর পুেরা মানিচtটােক জানেত হেব, তার েকাথায় েকাথায় ast মজতু করা আেছ, িক িক ast পািকsােনর 
astভাNাের রাখা আেছ, ৈসnবল কতখািন egেলা না জানা পযর্n শtrেক পযুর্দs করা যােব না। আিম শাst শুেন, শাst aধয্য়ণ কের, 
সাধু স  কের বুঝেত পারিছ েয আমােক ei সংসার rপ জ াল েথেক েবেরােত হেব। ei সংসােরর uৎস েক? aিবদয্া। 
aিবদয্ােক আিম নাশ করেত পারেবা না, তারপর রiল কামনা-বাসনা, কামনা-বাসনােকo সরাসির আkমণ কের েশষ কের েদoয়া 
dঃসাধয্, েশেষ পেড় রiল কমর্। eখন আমােক ei কমর্েক আkমণ করেত হেব। তাহেল কেমর্র পেুরা rপেরখােক আেগ আমােক 
জানেত হেব। ভগবান েসটাi eখােন করেছন, কেমর্র পুেরা মানিচtটা আমােদর সামেন িদেয় িদে ন। বলেছন – পে মািন 
মহাবােহা কারণািন িনেবাধ েম, কেমর্র েপছেন পাঁচটা কারণ আেছ। সাংেখয্ কৃতােn েpাkািন িসdেয় সবর্কমর্ণাm , eখােন েয সাংেখয্র 
কথা ভগবান বলেছন, শ রাচাযর্ ei সাংখয্েক েবদােnর aেথর্i gহণ কেরেছন আবার ei সাংখয্েক কিপল মিুনর দশর্ন সাংখয্ মত 
িহসােবo িনেয়েছন। শ রাচাযর্ সাংখয্েক সিঠক jান ei ভােব anবাদ কেরেছন আর েবদাn হল েসi সিঠক jােনর তtt। ভগবান 
বলেছন সাংখয্ o েবদােno েয েকান কেমর্র প ােত পাঁচিট কারণ বলা হেয়েছ। যখন আমরা েকান কাজ কির তখন মেন কির আিম 
কাজ করিছ। eখােন আিম বলেত েবাঝায় িনেজর আtােক। আমােদর পরmরােত েকান েকান পিNত িছেলন, িবেশষ কের 
ৈনয়ািয়করা, তারা মেন কেরন যখন েকান কাজ করা হয় তখন আtার uপর েস কােজর ছাপ পেড়। আবার aেনেক মেন কেরন তা 
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েকন হেব, শরীর িদেয়i কাজ হয়, তারজn আর an িকছুর দরকার হয় না। িকnt গীতা বলেছ না, কাজ যখন হয় তখন pেতয্ক 
কােজর েপছেন পাঁচটা কারণ থােক। ei পাঁচিট কারণ যখন থােক তখনi েকান কাজ হেত পাের। েসgেলা িক িক? 
 

aিধ ানং তথা কতর্া করণ  পথৃিgধm । িবিবধা  পথৃক্ েচ া ৈদবৈ বাt প মm ।।১৪।। 
শরীরবা েনািভযর্ৎ কমর্ pারভেত নরঃ। nাযয্ং বা িবপরীতং বা পৈ েত তs েহতবঃ।।১৫।। 

 

 েয েকান কাজi করা েহাক না েকন, ভােলা মn, িনিষd বা anেমািদত েয েকান কমর্i েহাক না েকন, আর েসi কমর্ 
শরীর িদেয়i েহাক, মন িদেয়i েহাক বা বাকয্ বা কথা িদেয়i েহাক, ei সমs কেমর্র েপছেন পাঁচটা কারণেক থাকেতi হেব।  
 

 aিধ ানং তথা কতর্া, aিধ ান হে  েশষ আ য়, মােন ei শরীর, ei শরীরেক aিধ ান বলা হে । েয েকান কােজর 
জn শরীর হে  eকটা grtপণূর্ কারণ। যার জn শরীের েকান বয্ািধ, বাধর্কয্ eেস েগেল আর ভােলা ভােব কাজ করা যায় না। 
তথা কতর্া, eখােন কতর্া জীবাtােক বলা হে । মাnষ যখন মের যায় তখন শরীরটা েতা েথেক যাে  িকnt েসi শরীর িদেয় েতা 
েকান কাজ করেত পারেছ না। েকন কাজ করেত পারেছ না? কারণ ঐ শরীেরর জীবাtা েনi। েসiজn কােজর জn শরীরেকo 
থাকেত হেব জীবাtােকo থাকেত হেব। জীবাtা হে  ৈচতn। জীবাtা আেছন বেলi শরীর কাজ করেত পাের। েযমন ei পাখা, 
iেলিkTিসিট যিদ চেল যায় পাখা থাকেব িকnt ঘুরেব না, িঠক েতমিন শরীরটা হে  পাখার মত, জীবাtা iেলিkTিসিট। জীবাtা আেছন 
বেলi শরীর চলেছ। aিধ ান শরীর, কতর্া জীবাtা ei dেটা কারণ হেয় েগল। ততৃীয় হে  করণm , করণ হে  েযটা িদেয় কাজ 
করা হয়, যতgেলা আমােদর iিndয় আেছ, প  কেমর্িndয়, প  jােনিndয়, মন o বিুd eরা হে  করণ। শরীর আেছ, জীবাtাo 
আেছ িকnt iিndয় যিদ না থােক েযমন যিদ কাrর dেটা হাতi কাটা থােক তাহেল েস কতকgেলা কাজ করেত পারেব না। িবিবধা  
পৃথক্  েচ া, েচ া বলেত েবাঝায় pাণশিk। শরীর আেছ, জীবাtা আেছ, iিndয় আেছ িকnt pাণ শিk তার েনi তাহেল তার কাজ 
করার kমতা থাকেব না। খাoয়া-দাoয়া ভােলা ভােব না করেল pাণশিkটা কেম যায়। sিনয়িntত াস-p াস িনে  না, াস-p াস 
pাণশিkর uপর িনভর্র কের। ভুজয্ খাদয্dেবয্র েয হজম হয় েসi হজম শিk pাণশিkর uপর িনভর্র কের। তাi pাণশিk যিদ িঠক 
না থােক তাহেল কাজ করা সmব হেব না। েসiজn al বয়েস মাnষ pচরু কাজ করেত পাের। চিbশ পিচশ বছের েয pাণশিk 
থােক তােত েসi বয়েসর েছেল-েমেয়রা pচুর কাজ কের, আবার যখন আিশ বছর বয়েস চেল যাে  তখন সবi eক থাকেছ িকnt 
pাণশিk কেম আসেছ বেল আেগর মত কাজ করেত পােরনা। প ম কারণ হে  ৈদবৈ বাt প মm  - ৈদব হে  প ম কারণ। 
ৈদব বলেত eখােন েবাঝাে , আমােদর যতgেলা iিndয় আেছ pেতয্ক iিndেয়র eকজন aিধ াtী েদবতা আেছন। েযমন েচাখ, 
eখােন বাiেরর ei েচাখেক বলা হে  না, আমােদর sায়ুেকেndর েভতের েয েচাখ আেছ েসi েচােখর েদবতা হেলন সযূর্, েচােখর 
aিধ ান েদবতা হেলন সূযর্ েদবতা। eখন যিদ েকান কারেণ সূযর্ েদবতা আমার uপর r  বা kিপত হেয় যান, তখন আমার 
aিধ ান মােন শরীর িঠক আেছ, কতর্া জীবাtা আেছন, সব কিট করণ মােন iিndয়gেলা সব আেছ, pাণশিk পুেরা আেছ িকnt 
েদবতা আমার uপর িবrপ। তখন েচাখ থাকেতo আিম েদখেত পারেবা না। মেনর েদবতা হেলন চndমা, েতমিন ei শরীেরর 
aিধ ািt েদবী হে ন পৃি , ভগবান বলেছন, ei েয েদবতা বা েদবী eকসে  ৈদবm  বলা হে , ei ৈদবm  যিদ িবrপ থােক 
তাহেল িকnt আমােদর কাজ হেব না। eখােন iিndয় বলেত বাiেরর iিndয়gিলেক বলা হে  না, egেলােক বলা হয় েগালক, 
েগালেকর েদাষtrিট থাকেত পাের, িকnt আসল iিndয় আলাদা, েসgেলা আমােদর মিsে র sায়ুেকেnd থােক। েসi সব iিndেয়র 
আবার pেতয্কিটর েদবতা আেছ, েসiজn েদবতা যিদ িবrপ থােকন, আমােদর বািক সব িকছু িঠক থাকেলo কাজ করা যােব না। 
িহndধেমর্র িচnাধারােত eিট eকিট খুব pিসd মত। আমরা েয িবিভn েদব-েদবীর পূজা কির েসটা করা হয় iিndেয়র শিk বৃিdর 
জn। িকnt eর সােথ আধয্ািtকতার েকান সmকর্ েনi। ei পাঁচটা কারণ যিদ িঠক থােক তাহেল কেমর্ িসিd হেবi।  
 

 eখােন aেনেক জীবাtা আর আtার সােথ েগালমাল কের েফেল। শােst আtা বলেত aেনক িকছু েবাঝায়, eকটা হে  
aখN সি দানn। eখােন েসi সি দানnেক বলা হে  না। িকnt আtা যখন ajানবশতঃ শরীেরর সে  iিndেয়র সে  eকাt 
হেয় শরীর o iিndেয়র ধমর্েক িনেজর ধমর্ মেন করেছ তখন তােক জীবাtা বলা হয়। আমার আিম েবােধ আিম িনেজেক aমুক 
নােমর eক বয্িk বেল মেন করিছ, িকnt ei ডাsােরর ei েবাধ েনi। আমার আিম েবাধ হে  িকnt ei ডাsােরর আিম েবাধ 
হে  না, ei আিম েবাধটাi আমােক ei ডাsার েথেক আলাদা কের িদে  eর েপছেন কারণটা েকাথায়? কারণটা হে , আমার 
মেধয্ েয শুd ৈচতn আেছ েসi ei েদহ আর iিndেয়র সে  eকাt হেয় ei আিম েবাধ হে । eেকi জীবাtা বলা হয়। 
জীবাtােক কখনi শুd আtা বলা হয় না, কারণ শুd আtা কখনi কাrর সােথ eকাt েবাধ কেরন না। ঐ শুd আtা যখন 
ajান আ ািদত হেয় যান, তখন িবিভn িজিনেষর সােথ িনেজেক eকাt anভব করেত থােক। আtা হে ন শুd ৈচতn, সমs 
রকেমর uপািধ শূn, িকnt ei শুd আtার uপর যখন uপািধ eেস যায় তখনi তাঁেক জীবাtা বলা হয়। বাsেব জীবাtা হে  েসi 
সি দানni িকnt ajান আ ািদত। ei ajানেক কাটাবার জni eত শাst, eত আেলাচনা চলেছ। ei জীবাtা আেছ বেলi 
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ei শরীরটা চলেছ। িকnt জীবাtা েকান িকছুর সােথ জড়ায় না, আর eকা িকছুi করেত পােরনা। ei পাঁচটা কারণ যিদ থােক 
তেবi েকান কাজ হয়। ei পাঁচটা কারেণর মেধয্ eকটাo যিদ হািরেয় যায় তাহেল কাজ িকnt হেব না।  

২৭েশ নেভmর, ২০১০ 

 

 মাnেষর যা িকছু dঃখ-ক , যা িকছু েশাক eর সব িকছুর মূেল রেয়েছ কামনা-বাসনা। কামনা-বাসনাi মাnষেক কেমর্ 
েpিরত করেছ। কমর্ যখন করেছ, তখন ঐ কমর্ েথেক আরo কামনা-বাসনার জn েনয়। যতkণ aিবদয্ার নাশ না করেত পারেছ, 
aথর্াৎ jান pািp যতkণ না হে  ততkণ তােক ক  েভাগ কের েযেত হেব। ei aিবদয্ার নাশ করা যােব না, an িদেক তার 
মেন কামনা-বাসনাo েগঁেড় বেস আেছ, েসgেলােকo সহেজ uপেড় েফলা যােব না। eকমাt পথ হে  কমর্েক িঠক করা। eকটা 
বৃkেক যখন কাটেত যাব তখন আমােক জানেত হেব eটা িক গাছ, ei গােছর েগাড়া, কাN কতখািন শkেপাk, িকভােব কাটেল 
sিবধা হেব। কমর্েক িঠক করেত যাoয়ার আেগ কেমর্র পুেরা বয্াপারটা আমােক জানেত হেব। গীতােত আচাযর্ শ র তাi কেমর্র 
পুেরা িবে ষণ করেছন। আচাযর্ গীতােকi আ য় কের কেমর্র িবে ষণ কের বলেছন – েয েকান কমর্ পাঁচটা িবষয়েক আ য় কেরi 
সmn হয়। ei পাঁচিট আ য় হল – aিধ ান, মােন ei শরীর, কতর্া, মােন শুdাtা িযিন শরীর, মন, iিndেয়র সােথ eকাt anভব 
করেছন, করণ হল আমােদর যত iিndয়gেলা, পৃথক েচ া, েচ া হে  pাণশিk েযখান েথেক কমর্ করেত েয শিkর দরকার েসটা 
আেস আর েশেষ হে  ৈদবm , ৈদব হে  pেতয্ক iিndেয়র যারা aিভমানী েদবতা, েয েদবতার uপিsিতেত iিndয়gেলা কাজ করেছ। 
egেলা আমরা eর আেগ িবsািরত ভােব আেলাচনা কেরিছ। eর পর বলেছন – 
 

তৈtবং সিত কতর্ারমাtানং েকবলnt যঃ। প তয্কতৃবিুdtাn স প িত dমর্িতঃ।।১৬।। 
 

 বলেছন যােদর বুিd পির ার হেয়েছ, িকভােব পির ার হেয়েছ? আচােযর্র মুেখ শােstর কথা শুেন শুেন eবং শােstর কথা 
িচnন করেত করেত েস বুঝেত পারেছ আtা েকান কাজ কেরন না, আর আিম েসi আtা। ei েয কমর্ করা হে  ei কমর্ আিম 
করিছ না। তাহেল েক করেছ? ei পাঁচটা িজিনষi কাজ করেছ। ei পাঁচিট হল – শরীর, iিndয় আর pাণ eকিদেক ei িতনেট 
আর জীবাtা o েদবতা an িদেক ei di। ei পাঁচজন িমেল কাজ করেছ, eর মেধয্ েথেক েকান eকটা আ য় যিদ চেল যায় 
তাহেল েকান কাজi হেব না। সাধারণ মাnষ েদখেছ – কi আিম েতা েদখেত পাি না েয ei পাঁচটা কাজ করেছ, আিমেতা জািন 
আিমi কাজ করিছ। eখােন েক গীতা aধয্য়ণ করেছ, আপিন বুঝেত পারেছন আপিন গীতা aধয্য়ণ করেছন বািকরাo েদখেছ 
আমরাi গীতা aধয্য়ণ করিছ, তাহেল eেতা িকছু আসেছ েকাথা েথেক। তখন গীতা ei ে ােকর মাধয্েম বলেছ – ei 
িজিনষgেলােক েবাঝা েতামার kমতার বাiের। তাহেল েক বুঝেব? েয শাst পেড়েছ, িনেজ গীতা পড়েল হেব না, আচােযর্র কােছ 
পড়েত হেব। আবার শুধু পড়েলi হেব না, েযটা পেড়েছ েসটােক িচnন মনন করেত হেব, তখন বুঝেত পারেব যখন েয েকান কাজi 
করা েহাক না েকন, েসi কাজ আtা কেরন না eবং তুিমo কেরা না, ei পাঁচটা আলাদা আ য় িমেল করেছ। যখন কয়লার iি ন 
িদেয় েTনেক টানা হত তখন েকান েsশেন কয়লা ভরেত বা জল ভরেত েTনেক aেনকkণ দাঁড় কিরেয় রাখা হত। বা ারা িবরk 
হেয় েTেনর সীেট বেসi েঠলেত শুr করত, েঠলেত েঠলেত হঠাৎ হয়েতা েTনটা চলেত শুr করল, বা াটা তখন ভাবেত থােক আিম 
েয ধাkা মারলাম ঐজn েTনটা চলেত শুr কেরেছ। িঠক েতমিন আিম যখন মেন করিছ ei কাজটা আিম করিছ, তখন বা া েযমন 
মেন করেছ আমার েঠলােত েTন চলেছ, eটাo িঠক তাi। আসেল কাজ েক করেছ? ei পাঁচিট িজিনষ, Dাiভার চালাে , গাডর্ 
িসগnাল িদে , iি েন শিk আেছ তাi েTন চলেছ, বা ার েঠলােত িকছুi হে  না। েক কাজ করেছ? ei পাঁচটা। েক মেন 
করেছ আিম করিছ? আমােদর মত dমর্িতরা, eখােন বলেছ dমর্িতঃ। dমর্িত েক? েয মেন করেছ শরীরটাi আtা। an িদেক েয 
মেন করেছ েদহ আলাদা আtা আলাদা, মােন ei শরীরটা আেছ, শরীেরর মেধয্ আলাদ আtা jলjল করেছ, েসi আtাi সব 
িকছু কের। eটা হে  ৈনয়ািয়কেদর মত। িকnt েয কমর্ করেব কেমর্র ফল তার কােছi যােব। আtা যিদ কমর্ কের তাহেল আtাi 
sখ-dঃেখর ফল পােব। আtা যিদ sখ-dঃেখর ফল পায় তাহেল েতা আtার েকান িদনi মিুk হেব না। িকnt আচাযর্ শ র গীতা, 
uপিনষেদর ভাে  ei সব মতেক খNন কের েদিখেয় িদেয়েছন েয ei তtt কখনi চেল না। 
 

 dমর্িত েক েক? dমর্িত di ধরেণর – pথম হল, যারা েদহেকi আtা মেন কের। েদহেক আtা মেন করেছ কারা? 
আজকালকার িদেন যারা যুিkবাদী, বাsববাদী বেল িনেজেদর জািহর কের, যারা ৈবjািনকেদর মতেক anসরণ কের। আর িdতীয় 
ধরেণর dমর্িত হে , যারা মেন কের আtা েদহ েথেক আলাদা, েদেহর মেধয্ আtা jলjল করেছ, কাজ েযটা করা হে  েসটা ei 
আtাi করেছ। eরা কারা? সমs ৈdত মতালmী ধেমর্র েলােকরা। গীতা o আচােযর্র মেত eরা সবাi হে  dমর্িতঃ।  eেদর ei 
মতেক sীকার করেল বলেত হয়, মৃতযু্র পর শরীরটা ন  হেয় েগল। তাহেল পাপ-পূণয্ যা হেয়েছ েসi anসাের েক sগর্ বা নরেক 
যােব? েয কমর্ কেরেছ েসi sগর্ বা নরেক যােব, আtাi করেছ তাহেল আtােকi sগর্ o নরেক েযেত হেব। ei মতেক আচাযর্ 
মানেছন না, গীতাo মানেছ না। গীতা তাi বেল িদে  েয বলেছ আিম কেরিছ েসi dমর্িতঃ। ei কথা বলার পর গীতার েশষ ে াক 
আসেব। a াদশ aধয্ােয়র সেতেরা নং ে ােকi গীতা েশষ হেয় যায়।  
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যs নাহ েৃতা ভােবা বিুdযর্s ন িলপয্েত। হtািপ স iমাঁেlাকাn হিn ন িনবধয্েত।।১৭।। 

 aজুর্েনর মূল p  িছল – কথং ভী মহং সংেখয্ েdাণ  মধুসূদন। ঈষুিভঃ pিতেযাৎsািম পূজাহর্াবিরসূদন – েহ মধুসূদন 
আপিন বলুন, যাঁরা আমার পূজনীয়, যাঁরা সকেলর পজূয্, যাঁেদর ীচরেণ সবার পূজা করার কথা, তাঁেদর pিত আিম ei তীk বাণ 
িনেkপ করব িকভাব? ei pে র utর aজুর্নেক েদবার জn ভগবান সব কথা, সব তtt ঘুিরেয় িফিরেয় ei িবরাট লmা আেলাচনা 
করার পর eখােন eেস বলেছন – তিুম েকাথায় মারছ, তিুম েতা মারছ না – aিধ ানং তথা কতর্া করণ  পৃথিgধাম iতয্ািদ বেল 
ei ে ােক বলেছন – যs নাহ ৃেতা ভােবা বুিdযর্s ন িলপয্েত, eiটাi হে  গীতার সার। মাnষ কাজ কেরo িকভােব জীবnুk 
হেয় যায়, কাজ করেলo কােজর ফল তােক িকভােব sশর্ কের না, ভগবান eেতা কথা বলার পর সার কথাটা বেল িদে ন।  
 

 eর আেগ বলেলন, ei পাঁচটােক আ য় কের েয কমর্ হয় eটােক সবাi বুঝেত পারেব না, মােন dমর্িতরা বুঝেত পারেব 
না। িকnt কারা বুঝেত পারেব? sমিতরা। sমিত কারা? sমিতর িতনেট লkণ, শাst aধয্য়ণ কেরেছ, আচােযর্র uপেদশ gহণ কেরেছ 
আর যুিk বা nােয় pিতি ত হেয়েছ, মােন িনেজর শুd বুিdেক pেয়াগ কেরেছ। ei িতনটেক আ য় কের মিs  o বুিd যাঁর 
পির ার হেয় েগেছ েসi হে ন sমিত।  আিম িবরাট যুিkবাদী, আিম বড় িবjানী হেয় েযেত পাির, আমার aেনক gণ থাকেত 
পাের, িকnt egেলা িদেয় আিম আtার তtt িকছুi বুঝেত পারব না। আtার তttেক বুঝেত an ধরেণর pিতভার দরকার, সবার 
জn ei তtt নয়। িকnt বুিd যিদ না থােক তাহেল আিম শাst বুঝেত পারব না। বৃd বয়েস যখন কােন ভাল শুনেত পায়না, েচােখ 
ভােলা েদখেত পায়না, iিndেয়র সব kমতা িশিথল হেয় আেস তখন যিদ েস বেল আিম ধমর্কেমর্ মন েদব, শিনবার শিনবার েবলুড় 
মেঠ শাst পাঠ শুনেত যাব, তাহেল িক eেদর শাst jান হেব? কখনi হেব না। বা া বয়স েথেক, বােরা েচৗd বয়স েথেক যিদ ধেমর্ 
না pেবশ কের েস আর েকান িদন ধমর্কমর্ িশখেব না। ধমর্শাst বুঝেত েগেল িতিরেশর আেগi বুঝেত হেব, িতিরেশর পর সব ফসর্া। 
িকnt আমরা িহnd বেল মেন কির ei জেn pথেম িকছু হল না, িঠক আেছ eখন েতা শুr করা যাক আগামী জেn আেরকটা sেযাগ 
পাoয়া যােব। যােদর বুিd েনi তােদর dারা আধয্ািtক হoয়া যায় না, তুেখাড় বুিd চাi। আiনsাiেনরo েতা তুেখাড় বুিd িছল, 
তােত িক হল। না, শুধু তেুখাড় বুিd থাকেলo হেব না, শাst aধয্য়ণ করা চাi। শাst aধয্য়ণ কের আচােযর্র কথার সােথ েসটােক 
েমলােত হয়, আিম শাst পেড় eটা বুেঝিছ, আপিন eবার বলুন েকানটা িঠক। আচাযর্ তখন ধিরেয় েদন eটা ভুল eটা িঠক। 
eiভােব grমুেখ বার বার শুেন শুেন িনেজর িচnাধারা, ভাবেক সংেশাধেনর dারা পরমািজর্ত কের যখন েসiভােব িনেজর জীবনেক 
চালনা করা হয় তখন ৈতরী হয় শুd সংsৃিত। মাnেষর জীবেন েয শুd আধয্ািtক সংsৃিত আেস েসটা eiভােবi ৈতরী হয়। ei 
িতনেট শতর্ পূরণ না হেল িকnt শুd সংsৃিত ৈতরী হেব না। তখন েস িঠক িঠক বঝুেত পাের, ei েয আচাযর্ গীতার কথা বলেছন, 
eখােন আচােযর্র বাণী যnt কাজ করেছ, বাণী যnt শরীরেক আ য় কের আেছ। ei বাণীযnt gেলা কাজ করেছ কারণ pাণশিk আেছ 
বেল। আর ei পুেরা বয্াপারটা কাজ করেছ কারণ ei শরীরটা তার সজীবtেক ধের েরেখেছ, েসটা হল জীব। জীবেক eখােন বলা 
হে , িযিন শুd আtা িতিন শরীর, মন, iিndেয়র সােথ িনেজেক eকাt কের িনেয়েছ। আর সবার েশেষ হে  িবিভn iিndেয়র 
aিধ ান েদবতারা, েদবতারা আেছন বেলi iিndয়gেলা িনেজেদর যার যার কাজ িঠক িঠক ভােব করেছ। তাহেল আিম েক? আিম 
িকছুi না, আিম d া মাt। যারা বড় হেয় uপের uেঠ যায় তারা হেয় যায় ময্ােনজার, েকাচ, aবজাভর্ার, তারা আর েখলা কের না, 
েখলা বা ারা কের।  
  

 ei েয আমােদর সামেন পিরদৃ মান জগত রেয়েছ, iিndয়gেলা ei জগেতর েপছেন ছুটেছ, আর তার েপছেন রেয়েছন 
িনিবর্কার িনেবর্েশষ শুd আtা। িনিবর্কার শুd আtার সােথ iিndয়gেলােক জুেড় েদoয়ার দালািলটা কের বুিd। বুিd কখন জগেতর 
িদেক মন েদয় কখন িনিবর্কার আtার িদেক মন েদয়, আর মাঝখােন েথেক আtােক সব েযাগান িদেত থােক। েয বুিdমান, 
আচােযর্র কােছ শাst শুেন, িনেজ শাst aধয্য়ণ কের কের যার বুিd সংsৃত হেয় েগেছ, েস তখন বুিdেক আর েকান জাগিতক 
বয্াপাের িলp হেত েদয় না। বুিdর সােথ iিndেয়র েয তােরর সংেযাগ িছল েসi তারটােক েস েকেট আলাদা কের েদয়। আিম ভাবটা 
সব সময় আেস বুিd েথেক আর বিুdi হে  সবার েশষ। বা া েছেলর জামা িছেড় েগেল েযমন েসo ক  পায়, কারণ েস 
জামাটােক মেন করেছ জামাটাi আিম। যখন বড় হেয় যায় তখন জামার pিত তার eকাtটা চেল যায় িকnt জামার বদেল তার 
েদেহর pিত eকাt ভাবটা চেল আেস। যারা আরo eকটু unত তােদর েদেহর pিত aতটা আর আসিk থােক না, িকnt িনেজর 
মেনর শিkর pিত eকাt ভাবটা েথেক যায়, তখন েস মেন কের আমার েদহটার যা িকছু হেয় যাক িকnt আমার বুিdটা েযন িঠক 
থােক। ei আিম ভাবটা আেস বুিd েথেক। িযিন আtjােনর পেথ চেলেছন িতিন ঐ বুিd েথেকo িনেজেক আলাদা কের েনন। বুিd 
েথেক িনেজেক যখন আলাদা কের েনয় তখন িক হয়? আচাযর্ শ র ei জায়গাটােত খুব snর ভা  িদে ন – ন anশায়নী ভবিত, 
িবষেয়র েপছেন েপছেন বুিd আর েদৗড়ায় না। আর িক হয়? আিম aমুক কাজ কেরিছ আমােক নরেক েযেত হেব ei ভাব আর 
থােক না। কথামেৃত ঠাkর কতবার বলেছন – েয শালা িনেজেক পাপী পাপী বেল েসi শালা পাপী হয়। ঠাkর আবার গােনর 
মাধয্েমo বলেছন – ‘আিম dগর্া dগর্া বেল যিদ মির আেখের e দীেন না তার েকমেন জানা যােব েগা শ রী’ - eটাo েসi eকi 
ভাব। আসেল আমার েয আিম, েসটােক বুিdর সে  জুেড় েরেখিছ, বুিdটা আবার iিndেয়র সােথ জুেড় রেয়েছ, iিndয় সব সময় তার 
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িবষেয়র uপের কাজ কের, তাi ভােলা-মn েবাধ eটা বুিdর েবাধ। আিম েসi বুিdর সে  জুেড় েরেখিছ, তাi ভােলা কাজ করেল 
মেন করিছ আিম ভােলা কাজ কেরিছ, মn কাজ করেল মেন করিছ আিম মn কাজ কেরিছ। ভােলা কাজ মােন sেগর্ যাব আর মn 
কাজ মােন আিম নরেক যাব। শাst aধয্য়ণ আর আচােযর্র মেুখ শােstর কথা বণ কের িনেজর বুিdেক সংsৃত কেরেছ েস েতা তখন 
বুঝেত পারেছ আিম েতা িকছুi করিছ না, শরীর iিndয়i ei কাজgেলা করেছ, আিম শরীর iিndেয়র েথেক আলাদা। আলাদা শুধু 
েয খারাপ কােজi হেব তা নয়, ভােলা কােজo আলাদা মেন করেছ। তখন েস বেল আিম ভােলাo চাi না মnটাo চাi না। eটা 
aব  িঠক ভােলা কাজ কখনi মাnষেক বnেন েফেল না, বnেন সব সময় েফেল খারাপ কাজ, েসiজn েদখা যায় শােst নরেকর 
খুব বণর্না করা হয়। িমlন যখন sেগর্র বণর্না করেত েগেলন তখন খুব eকটা ভােলা বণর্না করেত পারেলন না, িকnt নরেকর যখন 
বণর্না করেলন তখন েসটা দাrণ pশংিসত হল। eকজন সমােলাচক তাi বলেলন জন িমlন িববািহত িছেলন বেল নরেকর বণর্নাটা 
খুব ভােলা করেত েপেরেছন।  
 

 দশ বছর আেগ আিম যিদ েকান ভােলা কাজ কের থািক দশ বছর পর আমার আর মেন থাকেব না। িকnt kিড় বছর আেগ 
eকটা খারাপ কাজ করেল েসটা সারা জীবন মাথায় বেস থাকেব আর খঁুতখঁুত করেতi থাকেব। কারণ মাnেষর srপi হে  েস 
aমতৃs পুtা। eকটা snর বািড়েত খুব snর টাiলs  লাগােনা আেছ, তার মেধয্ eকটা টাiল খুেল েগেছ। eখন বািড়েত aত 
snর টাiলs  লাগােনা আেছ েসgেলা নজের আসেব না, িকnt েয জায়গাটােত eকটা টাiল খেস েগেছ েসi জায়গাটেতi ঘেুর ঘুের 
দিৃ  চেল যােব। eটা েদাষদৃি  নয়, আমােদর sভাবi হে  িনখাদ, েযখােনi গলদ থাকেব েসটাi তাi েবিশ েচােখ পেড়। েসiজn 
গীতা বলেছ, গলদটার িদেক তািকo না, eটাo না oটাo না, েকানটার িদেকi তািকo না। আমােদর sভােব aমৃতপেুtর ভাব 
থাকােত বােজ কাজ করেল সব সময় মনটা খঁুতখঁুত কের। খারাপ িকছু কের েফলেল ঠাkর বলেছন – ভগবােনর সামেন দাঁিড়েয় 
বলেত হয়, ei কাজটা আমার anায় হেয় েগেছ, ei ধরেণর কাজ আিম আর কখনi করব না। eটা বলার পর আর কখনi েসi 
কাজ না করেল ঐখােনi িজিনষটা িমেট যায়, তার আর েকান পাপ লাগেব না। িকnt যিদ সারািদন ধের িচnা করেত থািক আিম 
aমকুেক মn কথা বেলিছ, আিম না বেল eটা িনেয়িছ, তাহেল িকnt পাপ আমােক ছাড়েব না। ীকৃ  েতা সারা জীবন aপেরর 
বািড় েথেক ননী মাখন চুির কের েগেলন।  
 

 eখােন আিম চিুর করলাম িক, চুির করলাম না, egেলার েকানটারi grt েনi, grt হে  ঐটােক িনেয় আিম ভাবিছ 
িকনা। যিদ ঐgেলােক িনেয় ভাবেত থািক তাহেল আিম আধয্ািtক পথ েথেক সের আিছ, আমার unিতর ধারা বয্হত হেয় যােব। 
যিদ ঐgেলােক িনেয় না েভেব থািক তাহেল – হtািপ স iমাঁেlাকাn হিn ন িনবধয্েত। আিম যিদ েগাটা সৃি েক সংহার কের িদi 
তােতo আমার িকছু মেন হেব না, আমােকo যিদ েকu বধ কের েদয় তােতo আমার িকছু মেন হেব না। eখােন িকnt d িদকটাi 
থাকেত হেব। aেনক সময় মুখর্রা গীতােক আkমণ কের বেল – আিম েতা গীতােক মািন, আিম যিদ েতামােক চড় মাির তাহেল 
আিম েতা েতামােক মািরিন। hাঁ ভাi তিুম িঠক কথাi বেলছ তেব েতামােকo যিদ েকu চড় মাের তখন েতামারo যিদ েবাধ থােক 
কi আমােক েতা েকu চড় মােরিন তেব েতামার গীতা মানা সাথর্ক হেব। যার বুিd পির ার হেয় েগেছ েস dেটােতi িনিবর্কার 
থাকেব। ভােলা মn যাi েহাক dেটােতi েস িনিবর্কার। ei িনিবর্কার ভাব কখনi হেব না, হেব – যখন শাst কথা grমুেখ শুনেব 
আর শাst aধয্য়ণ কের শােstর কথা মত জীবনেক পিরচািলত করেব। দিkেণ ের eকজন িনেজেক ‘েবদাnী’ বেল জািহর করত আর 
চািরিদেক বয্ািভচার কের েবড়াত। তােক েকu িকছু িনnাসূচক িকছু বলেলi বলত – আিম েতা িকছু করিছ না, শরীর শরীেরর সে  
করেছ। ঠাkর শুেন বলেছন – েতামার েবদাn jােন আিম iতয্ািদ কির।  
 

 eকজন eকজনেক মারেছ িকnt েমেরo মারেছ না, eটা িক রকম কথা হল? eকিদেক তুিমi বলছ মারেছ আবার an 
িদেক বলছ মারেছ না, eটা িক হে  তাহেল? তখন আচাযর্ শ র বলেছন – ei পাথর্কয্টা হে  পারমািথর্ক আর েলৗিকক দৃি েত। 
মেন করা যাক krেkt যুেdর মাঝখােন আিম দাঁিড়েয় আিছ eবং আমার বুিd সংsতৃ, আিম েদখিছ ei যুdটা ীকৃ  করাে ন, 
aজুর্ন েয বাণ েমের eত েলাক মারেছ েসটা শুধু aজুর্ন মারেছ বেল মরেছ না, ীকেৃ র বুিd আেছ বেলi aজুর্েনর বােণ eত েলাক 
মরেছ। তাহেল আিম িক িসdাn আসব? ীকৃ  eত েলাকেক মারাে ন। িকnt aজুর্েনর িদেক যখন তাকাব তখন eটাo েদখিছ েয 
aজুর্নi বাণ িদেয় eেদর মারেছ। eবার মেন করা যাক sামী িবেবকানn ঐ krেkt যুেd দাঁিড়েয় আেছন। eখন sামী িবেবকানn 
িক েদখেবন? aজুর্ন হাত িদেয় তীর চালাল, eটা িক aজুর্েনর আtা? না, eটা aিধ ানং তথা কতর্া করেছ। তাহেল aজুর্ন মারেছ 
েকন? aজুর্ন মারল কারণ aজুর্েনর বুিd ঐ মারােত জিড়েয় আেছ। ীকৃে র েkেt ীকৃ  ei যুd করাে ন না। তাহেল েক 
করাে ? pকৃিত করাে । কারণ sামীজী পির ার েদখেছন ীকৃে র বুিd ei যুেd িলp েনi। eখন ীকৃ  যিদ বেলন আিম েতা 
কাuেক মািরিন, sামীজীo বলেবন – ীকৃ  িঠকi বলেছন uিন কাuেক মােরনিন, কারণ ীকৃে র বুিd oেত িলp েনi। বুিd যিদ 
িলp না থােক তাহেল েতা আর িকছুi হল না, সব কাজ aিধ ানং কতর্াi করেছ। িঠক েতমিন ীকৃ  িচকােগা ধমর্সভায় বেস 
েদখেছন sামীজী েকান ভাষণ িদে ন না, sামীজী েতা িনিলর্p। িকnt anাn যারা বk ৃতা িদে ন তােদর েদেখ ীকৃ  বলেছন েয 
eরা বkৃতা িদে । েলৗিকক দৃি েত েদখেব েয েলাক মরেছ, পারমািথর্ক দৃি েত েদখেব েয, কাuেক িতিন মারেছন না, শরীর, iিndয় 
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ei িজিনষgেলা মারেছ। ei িজিনষgেলা aতয্n সূk o গভীর তtt, সাধারণ বুিdেত egেলা ধরাo যায় না েবাঝা েতা দেূরর কথা। 
aেনক িদন ধয্ান-ধারণা না থাকেল ei সূk তেttর ধারণা করা aতয্n কিঠন। িযিন শুd আtা িতিন েকান িকছুেতi িলp হন না, 
েসiজn েকান পাপ বা পূণয্ তাঁর লাগেছ না। েসiজn ীরামকৃে র জীবেন েদখা যায়, েয জায়গাটােত oনার পাপেবাধ আসত, ঐ 
িজিনষটা িতিন আর করেবনi না, িকnt বািক সময় তাঁর ঐ ধরেণর েকান েবাধi েনi। যখন ীরামকৃে র মেন হল ছাগ বিল 
েদoয়াটা িঠক নয় তখন িতিন েলবুo কাটেত পারেছন না। েলবু কাটেত িগেয় িতিন ‘জয় মা কালী’ বেল েলবুর uপর ছুির 
চালাে ন। আবার যখন েদখেছন সবাi বেস আেছন, ঠাkর বলেছন – েদখিছ েলেটা বেস ঘাড় নাড়েছ, েদখিছ েভতের eকজন 
আেছ েসi oর েভতের বেস ঘাড় নাড়েছ। মন বুিd যাঁেদর eেকবাের পিরশুd হেয় েগেছ তাঁরা বাsিবক egেলােক pতয্k কেরন। 
তখনi বলেত পাের – হtািপ স iমাঁেlাকাn হিn ন িনবধয্েত, aজুর্ন তুিম যিদ েতামার বিুdেক আলাদা কের নাo তখন িকnt 
েতামার ei েবাধ থাকেব না। তখন িক হেব? তুিম েয মেন করছ ভী -েdাণ eনারা আমার পূজনীয়, নমs grজন, eেদর গােয় 
তীর মারেল আমার পাপ লাগেব, েসi পাপ েতামার তখন আর লাগেব না। তিুম আলাদা, েতামার শরীর, iিndয়, মন, বুিd আলাদা।  
 

 aজুর্েনর েয pে র uপর দাঁিড়েয় গীতা যাtা শুr কেরিছল, ei ে ােক eেস েসi pে র সমাধান করা হল, তুিম েয মেন 
করেছ eেদর গােয় তীর মারেল েতামার পাপ লাগেব, িকnt eiভােব যিদ িচnা কর তাহেল েতামার আর পাপ লাগেব না। গীতার মলূ 
বkবয্ eiখােনi েশষ হেয় যায়। eর পর সpদশ aধয্ােয় েয িতনেট gেণর কথা বলা হেয়িছল, সtt, রেজা আর তেমার, েসটােক 
আেরা ে ণীিবnাস কের িবsার করা হে । eখােন কেমর্র িবে ষণ চলেছ, কেমর্র িবে ষণ করেত িগেয় আমরা আেগo েদেখিছ েয 
েকান কােজ নিট আ য় থােক। কারেকর সাতিট িবভিk – কতর্া, কমর্, িkয়া, করণ, সmpদান, aপাদান o সmn। আর তার সে  
হয় মূল িkয়া আর সব েশেষ হে  েয েকান িkয়ার eকটা ফল হয় – ei হল েমাট নিট। েযমন আিম েখলাম, আিম হল কারেকর 
িবভিk, েখলাম মােন িkয়া আর তার ফল হে  সntি , আিম েখেয় সnt  হলাম। আিম হলাম কতর্া, ei আিম িক েখলাম? আিম 
rিট েখলাম, eখােন rিট হেয় েগল কমর্, েযটার uপের কমর্ হে , হাত িদেয় rিট েখলাম, হাত হেয় েগল করণ, আিম হাত িদেয় 
থালা েথেক rিট তেুল েখলাম, থালা েথেক হেয় েগল aপাদান, ei রকম ভােব কারেকর সাতিট িবভিk থােক। 
 

 eiবাের কেমর্র েয িবিভn িবষয়gেলা রেয়েছ েসgেলােক আেলাচনা করা হেব। েয েকান কােজর েপছেন নয়িট আ য় 
রেয়েছ, ei নিটর বাiের আেরকিট আ য় আেছ, েসটা হে  েযটা কেমর্র েপছেন আমােদর েঠেল িনেয় যাে । েয েকান কােজর 
েপছেন eকটা েpরণা থােক, eকটা গাধা েয েখেত যাে  তার কারণ গাধাটার িখেদ েপেয়েছ। িখেদর েয jান, েসi jান গাধােক 
কেমর্ pবৃt করেছ, eটােক বলা হয় কমর্েচাদনা, েয িজিনষটা আমােদর কােজর িদেক েঠেল িনেয় যাে । jান আমােদর কােজর 
িদেক েঠেল িনেয় যাে , jানটা হেয় েগল i mpel l i ng f orce  aথর্াৎ েযটা মাnষেক কােজর িদেক েঠেল িনেয় যাে । an িদেক 
হল আ য়, আ য় হল িতনেট, েদহ, মন o বাক্ । আমরা েয কাজ করিছ েসটা েদহ িদেয় কির, মন িদেয় কির আর বচন িদেয় 
কির। eটা হল কােজর িতনেট আ য়। ei কমর্েচাদনা, েযটা আমােদর কােজর িদেক েঠেল িনেয় যাে , েসিটo আবার িতনেট 
আ য়েক িনেয় চেল। পেরর ে ােক ei িজিনষটােকi uেlখ করা হে  –  
 

jানং েjয়ং পিরjাতা িtিবধা কমর্েচাদনা। করণং কমর্ কেতর্িত িtিবধঃ কমর্সংgহঃ।।১৮।। 

 েয েকান কাজ কারেকর মাধয্েম সাতটা িবভিk িদেয় হয়। যখন eকটা কাজ করা হয় তখন কত রকেমর anষ  লােগ, 
কেমর্র পুেরা িচtটা eকটা জিটল আকার িনেয় েনয়। eকটা কাজ করার েপছন কত িকছু আেছ ei িনেয় আমরা কখন ভািব না। 
কারেকর সাতটা িবভিk, িkয়া, তার ফল আর তার েপছেন আ য় আেছ, আ য়টা হে  েদহ, মন o বাক্ । আ য় ছাড়া েতা কাজ 
করেত পারেব না। তােক কােজর িদেক েঠেল িনেয় যাoয়ার জn আবার িতনেট কারণ আেছ – jানং েjয়ং পিরjাতা। eতgেলা 
anষ  জানার পর eর pেতয্কিটেক আবার সtt, রেজা o তেমা ei িতনেট ে ণীেত িবভk করা হয়। 
 

 আঠােরা নং ে ােক শbgেলােক i nt er change  কের েদoয়া হেয়েছ। েকাথাo কমর্ বলেত িkয়া েবাঝায় আবার েকাথাo 
কমর্ বলেত কারেকর িdতীয়া েবাঝায়। েযটার uপের কাজ করা হয় েসটােক কারেকর কমর্ বলা হয়, েযমন আিম rিট খায়, eখােন 
rিটটা হল কমর্, আবার খাoয়াটাo কমর্। গীতােত তাi কখন কমর্ বলেত কারেকর িdতীয়া েবাঝায় আবার কখন কমর্ বলেত মূল 
কমর্েকo েবাঝায় আবার েকাথাo কমর্ বলেত কমর্ফল েবাঝায়, েসiজn uপযুk আচােযর্র কােছ গীতা aধয্য়ণ করেত বলা হয়। কমর্ 
বলেত eখােন িdতীয়া বলেছ না িkয়া বলেছ, না কমর্ফল বলেছ আমরা চট কের বুঝেত পারব না। egেলােক িনেয়i পর পর 
কেয়কটা ে াক চলেব। 
  

 (১) কেমর্র িতনেট আ য় – েদহ, মন o বাক্ । (২) কেমর্র িদেক েযটা েpিরত করেছ, aথর্াৎ কমর্েচাদনা আবার িতনেট – 
jানং, েjয়ং o পিরjাতা, আর (৩) সাতিট কারক, (৪) িkয়া আর েশেষ (৫) কমর্ফল। েয েকান কােজ eতgেলা িজিনেষর 
দরকার।  
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 সবার pথেম শুr হেব কমর্েচাদনা, কমর্েচাদনা হে  – jানং, েjয়ং o পিরjাতা। গীতােত jান আর েjয়েক eক কের 
েদoয়া হেয়েছ। েয বstেক জানা হেব েসিট হে  েjয়, েয পdিতেত েসi বstেক জানা হে  েসটােক বলা হে  jান। jান আর 
েjয়েক eক কের েjয়েতi আেলাচনা করা হেয়েছ। পিরjাতা হে  কতর্া। কারেকর মেধয্ করণ, মােন যার মাধয্েম কমর্ হেব, 
েসটােকo eখােন an ভােব ঢুিকেয় েদoয়া হেয়েছ। আিম হাত িদেয় খাi, হাতটা করণ। িকnt eখােন ei কিট ে ােক করণ বলেত 
েবাঝাে ন বিুd আর ধৃিতেক। গীতােত িkয়া বলেত েবাঝাে  gহণ o তয্াগেক, eকটা িজিনষেক ধরা আর eকটা িজিনষেক েছেড় 
েদoয়া। যত রকেমর িkয়া আেছ সব িkয়ােক dেটােত িনেয় আসা হেয়েছ, ধরা আর ছাড়া। যা িকছুi করা েহাক না েকন, হয় ধের 
না হয়েতা ছােড় f orces of at t ract i on and f orces repul si on     । যা িকছু িkয়া হে  হয় কােছ টানেছ আর তা নাহেল 
দেূর সরাে । আর ফল সব সময় sখ, dঃখেক eখােন আনা হে  না, কারণ মাnষ সব সময় sখi চায়। আর কমর্, িdতীয়া েযটােক 
বলেছ, েসটােক িkয়ার মেধয্i anগর্ত করা হেয়েছ। eiভােবi পরপর আেলাচনা করা হেয়েছ। 
 

 jানং েjয়ং পিরjাতা িtিবধা কমর্েচাদনা – কােজর িদেক িতনেট িজিনষ আমােদর েঠেল িদে , ei িতনেটর কথা 
eখােন বলা হল – jানং েjয়ং পিরjাতা। তারপর বলেছন – করণং কমর্ কেতর্িত িtিবধঃ কমর্সংgহঃ। কমর্সংgহঃ, েযখােন সমs 
কমর্ জমা হয়, eiখান েথেকi ভােলামn েযমন েযমন কমর্ জমা হে  েসi anসাের মাnষেক ভেলা মn সংsােরর িদেক িনেয় 
যায়। েযখান েথেক মাnষেক পুনজর্েnর িদেক িনেয় যায় েসটা হে  করণং কমর্ কেতর্িত। eখােন কমর্ হে  িdতীয়া। eর পেরর 
ে ােক বয্াপারটা আরo পির ার করেছন – 
 

jানং কমর্ চ কতর্া চ িtৈধব gণেভদতঃ। েpাচয্েত gণসংখয্ােন যথাব ণৃু তাnিপ।।১৯।। 

 ভগবান বলেছন েহ aজুর্ন েতামােক eবার আিম সব বয্াখয্া করব। jােনর কথা বলব, কেমর্র কথা বলব আর কতর্ার কথা 
বলব। eর আেগর ে ােক কমর্ িছল িdতীয়া িকnt eখােন কমর্ বলেত িkয়া েবাঝায়। কতর্া আর পিরjাতা eক, কারণ িযিন jানলাভ 
করেছন তােকo কতর্া বা েভাkা বলা হয় আবার েয কাজ কের তােকo কতর্া বা েভাkা বলা হয়। েpাচয্েত gণসংখয্ােন, যারা 
সাংখয্বাদী তারা ei পুেরা বয্াপারটােক িকভােব েদেখ েসটাo বলব। আসেল সাংখয্দশর্ন pকৃিতর বয্াপারটা সব চাiেত ভােলা বণর্না 
কের। েয েকান কাজ শুr করেত eকটা েpরণা চাi। ei েয eখােন কত দরূ দূর েথেক কত ক  কের সবাi শাst কথা শুনেত 
eেসেছন, িকছু eকটা পােব বেলi েতা eত ক  কের eখােন eেসেছন, eর েপছেন eকটা jান আেছ। বলেছন eকটা গr বা 
মহামখুর্o pেয়াজন না থাকেল েস িকnt কােজ নােম না। eকট গrরo যখন িখেদ পায় তখনi েস ঘাস খাoয়ার জn কমর্ কের। 
েসখােন eকটা jান uৎপিt হয়। িকেসর jান? আমার িখেদ েপেয়েছ। eখােন যারা শাst aধয্য়ণ করেত eেসেছন তােদর িক jান? 
আমােক শাst জানেত হেব। ei jােনর আবার িতনেট ভাগ আেছ। জগেতর যত jান আেছ তার িতনেট িবভাগ gেলা িক িক?  
 

সবর্ভেূতষু েযৈনকং ভাবমবয্য়মীkেত। aিবভkং িবভেkষ ুতj jানং িবিd সািttকm ।।২১।। 
 

 যার মেন ei jানটা সব সময় আেছ েয, যা িকছু জগেত আেছ আtা ছাড়া িকছু েনi। ঐ eক aিবভk aখN আtা 
ছাড়া আর িকছু েনi। ঐ আtােকi আমরা েযন আলাদা আলাদা েদখিছ। েযমন আিম আলাদা, ei মাiেkােফান আলাদা, ে াতারা 
আলাদা আলাদা িকnt বstত dেটা eক। aিবভkং িবভেkষু, সব আলাদা আলাদা, আিম আলাদা, েটিবল আলাদা, মাiক আলাদা 
িকnt িযিন jানী িতিন েদখেছন সব eক। আমরা সবাi eখােন বেস আিছ, েকu সnয্াসী েকu গহৃী, আমরা সবাi আলাদা আলাদা। 
আমার ei েবাধ আেছ েয আিম আপিন আলাদা। eখন যিদ সবাiেক পুrষ আর নারী িহসােব েদখা হয় তাহেল ে ণী িবভগাটা 
diেয় েনেম eেলা – পুrষ আর নারী ছাড়া আর েকান িকছু eখােন েনi। eবার যিদ আমরা সবাi মn  জািত িহেসেব েদিখ 
তাহেল আমরা সবাi eক, মn  জািত rেপ েদখােত নারী আর পুrেষর েভদটা থাকল না। eবাের যিদ জড় আর সজীব িহসােব 
িবচার কির তাহেল ei কাঠ, মাiক eরা হল জড় আর আমরা সজীব। আমরা যত সজীব pাণী আেছ সবাi eক হেয় েগলাম। 
eবার যিদ বst rেপ েদিখ, তাহেল বst rেপ আমরা সবাi eক, জড়টাo বst, েচতনটাo বst। ei কের কের যখন আরo েপছেনর 
িদেক যাব তখন aিst rেপ সব িকছু eক হেয় যােব, শুd সৎ। েসi সৎ িযিন আেছন িতিনi ei মাiেkােফান rেপ েদখাে ন, 
pাণী জগেত কত pাণী rেপ েদখাে ন, িতিন মাnষ rেপ েদখাে ন, িতিনi পুrষ rেপ েদখাে ন, িতিনi নারী rেপ েদখাে ন, 
িসিলং e যত পাখা আেছ সব পাখা িহেসেব, বn পাখা rেপ আবার চলn পাখা rেপ, jলn আেলা, না jলা িটuব লাiট সব rেপ 
তাঁেকi েদখাে । ei েবাধ যার আেছ েস তখন যা িকছু কের েস ei েবাধ িনেয় কাজ কের। ঈশাবয্াs uপিনষেদর ঋিষ বলেছন 
তt েকা েমাহঃ কঃ েশাক anপ তঃ। যখন মাnষ বুেঝ েনয় যা িকছু আেছ সবটাi েসi eক বst তখন েস কার জni বা েশাক 
করেব আর কার জni বা েমাহ করেব, তার পুেরা দিৃ ভ ীটাi পােl যােব। ei jানেক বলা হে  সািttক jান। eiবার আমরা 
ীরামকৃে র জীবনেক যিদ েদিখ তাহেল গীতার ei ে াকটাi েদখেত পাব। তাঁর eমন েকান িজিনষ েনi েযটা তাঁর পাoয়ার i া 

আেছ। eমন েকান িকছু িক তাঁর আেছ েয, eটা চেল েগেল তাঁর dঃখ anভব হেব? নেরেনর জn ঠাkেরর বুেক িবিl আঁচর 
মারেছ, eকজন ঠাkরেক বলেলন – eকটা কােয়েতর েছেলর জn আপিন eত aিsর হে ন েকন। ঠাkর বলেছন – ei দয্ােখা, 
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আিম নেরেনর েথেক মনটা তেুল িনলাম। নেরন, রাখােলর েথেক মন তুেল িনেতi ঠাkেরর শরীেরর যত েলাম, চুল িছল সব েসাজা 
সজাrর কাঁটার মত দাঁিড়েয় েগল। ঠাkেরর কােছ aখN সি দানn ছাড়া আর িকছু েনi, িকnt নেরন, রাখােলর uপর আ য় কের 
মনটা বাh জগেত নািমেয় েরেখেছন। eiটাi সািttক jান, যখন aখN সি দানn ছাড়া আর িকছু েদেখ না। আমরা মেুখ বলিছ 
eক সি দানn, eক ঈ রi আেছন িকnt কােজর েkেt েসi বয্বহার হে  না, তার মােন আমােদর jােন িকছু েগালমাল আেছ। 
পেরর ে ােক ৈdতবাদীেদর jান সmেn বলা হে  – 
 

পথৃক্ েtন ত ুযj jানং নানাভাবাn পথৃিgধাn । েবিt সেবর্ষ ুভেূতষ ুতj jানং িবিd রাজসm ।।২১।। 

 eরা সব পৃথক পৃথক েদেখ, আিম আলাদা তিুম আলাদা। আলাদা আলাদা েবাধ আেছ িকnt জােন o েবােঝ েয eর মেধয্ 
আtা আেছন, ৈচতn বেল েকান বst আেছ। ei jানটা হেয় েগল রাজিসক jান। িকnt যারা eেকবাের মূঢ়, তামিসক তারা মেন 
কের –  
 

যৎ ত ুকৎৃsবেদকিsn কােযর্ সkমৈহতকুm । aতttাথর্বদl  তৎ তামসমদুাhতm ।।২২।  

 তামিসক jােন আtােক সীিমত কের eকবাের খN খN কের েদয়। েকাথায় সীিমত কের েদয়? শরীেরর মেধয্। শরীেরর 
নাশ হেয় েগেল আtার িক হেব? শরীরটা মের েগেল আtাo েশষ হেয় েগল। িবjানীরা বলেছ, আিম মের েগেল সব েশষ, 
চাবর্াকরাo eকi কথা বেল, মৃত শরীরেক পুিড়েয় েদoয়ার পর সব েখলা েশষ। ei ভাবটা ৈজনেদরo আেছ। আচাযর্ তাঁর ভাে  
eখােন বলেছন – মাnষ যখন েদেখ ীকৃে র pিতমা বা পেটi ভগবান, ীকৃে র pিতমার বাiের আের িকছু েনi, েযটা aেনক 
ৈব বেদরo মত, তার মােন eরা হেয় েগল তামিসক jােনর েলাক। যখন বলেব ei শরীরটাi সব eর বাiের আর িকছু েনi, ei 
ধরেণর aেযৗিkক, aযথাথর্ eবং তু  jানেকi তামিসক jান বলেছ গীতা। িকnt যখন েদখেছ ei শরীেররo আtা আেছন ঐ 
শরীেররo আtা আেছন সবার শরীেরর আtা আেছন তখন eটা হেয় েগল রাজিসক jান। আর যখন েদেখ আtাi শুধু আেছন, 
ei েয নানান rপ আর বst আেছ egেলা কাlিনক, আসেল সবর্ভূেত ei aিবভk akর আtাi আেছন eটাi হল সািttক jান।  
 

 তামিসক jােন েpিরত হেয় েয কাজ করা হয় েসi কাজটাi aধম কাজ, রাজিসক jােন েpিরত কাজgিল eর েথেক 
আেরকটু ভােলা আর সািttক jােন েpিরত কাজi সব েথেক ে  কাজ। েযমন েকu যিদ সিতয্i বেল আিম যা কাজ করিছ তা 
সমg মানবজািতর জn করিছ, তখন েসi কাজটা মহৎ কাজ। েযমন েকu েকান িকছু রচনা কের বলল eটা সমs মানবজািতর জn 
েলখা হেয়েছ, তখন ঐ েলখাটাi িবরাট সমাদর পােব। িকnt যখন েকu আিম আমার ধমর্েক বড় করার জn িলখিছ মেন কের িকছু 
িলখেছ েসi েলখাটা স ীণর্ হেয় েগল। েয েকান কাজ করা হয় তার েপছেন থােক েpরণা, েpরণাটাi jান, eখন ei jানটা িক 
ধরেণর েসটােক েদখেত হেব। যিদ মেন হয় aখN jান, েসi aখেN েযন eকটা িবভাজন হেয় রেয়েছ, তাহেল েসটা খুব u  jান। 
যিদ েদেখ aখেNর মেধয্ ei িবভাজন gেলা সতয্ তাহেল ei jানটা িনm মােনর jান হেয় েগল। যিদ মেন কের আমার মেধয্ 
যতটুk আেছ eiটুkেতi সব, eর বাiের আর িকছু েনi, কলকাতাi শহর, িদlী, েবােm েকান শহর নািক, তাহেল বুঝেত হেব েস 
তামিসক jানেক আ য় কের আেছ, তার িবনাশ ছাড়া আর েকান গতয্nর েনi।  
 

 আমরা jান িক জানলাম, েয িজিনষটা কােজ েpরণা িদে । আমরা eর আেগo বেলিছ েয aিবদয্ােক আমরা নাশ করেত 
পারব না, aিবদয্াজিনত কামo সহেজ যােব না, কাম েথেক সব সময় জn িনে  কমর্, তাi কমর্েকi আমরা হােতর কােছ পাি , 
eেকi pথেক িঠক করেত হেব। তাi eখােন কেমর্র পুেরা কাঁটােছড়া করা হেয়েছ। কেমর্র srপgেলােক েজেন িনেয় eবার িনেজেক 
েদখেত হেব আিম েকাথায় দাঁিড়েয় আিছ। আিম েখেয় িক মেন করেত পারিছ আমার খাoয়ােত আমার stীরo খাoয়া হেয় েগল, 
হয়েতা মেন করেত পাির, িকnt stীর খাoয়া হেল আমারo খাoয়া হেয় েগল eটা মেন করেত পারিছ না, তাহেল িকnt আমার সািttক 
jান হয়িন। েছেলর খাoয়া হেল মা মেন কের আমারi খাoয়া হল তাi মা হে  মহৎ। িকnt ভাi ভাiেয়র খাoয়া হেল মেন করেত 
পােরনা েয আমারo খাoয়া হল, তাi ভাi কখন েgট হয় না। যখন মেন হয় আমরা সবাi eক, ei িবভাজনটা eকটা কাlিনক 
তখন ei jানটাi সবচাiেত u তম jান। jােনর পর eবার সািttক, রাজিসক o তামিসক িkয়ার কথা বলা হে  – 
 

িনয়তং স রিহতমরাগেdষতঃ কতৃm । aফলেppুনা কমর্ যৎ তৎ সািttকমচুয্েত।।২৩।। 

 সািttক কমর্ েকানgেলা? মাnষ যখন িনয়তং কমর্ কের, aথর্াৎ েযটা িনতয্ কতর্বয্ কমর্ েসi কমর্i করেব, িনতয্ কতর্বয্ 
কেমর্র বাiের েকান কমর্ করেব না, কতর্বয্ কেমর্র বাiের েকান কমর্ না করার aথর্ হে  িনেজর কামনা বাসনা পুিতর্র জn েকান কমর্ 
করেব না, তখন েসi কমর্i সািttক কমর্। আসেল মাnেষর িনয়ত কমর্ eত েবিশ েয সব কতর্বয্ কমর্েক সামেল oঠা খুব মুশিকল 
হয়। েযমন eকজন সnয্াসী, তাঁর খাoয়া পড়ার দায়ীt িতিন েয আ েম আেছন েসi আ েমর। eখন সnয্াসী যিদ েকান কােজর 
দায়ীেt না থােক তাহেল তাঁর করার িকছু থাকেছ না, িকnt তা সেtto সnয্াসীেদর কত কাজ করেত হয়, হয়েতা aধয্াপনা করেত 
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হয়, আ েমর যােত েকান kিত না হয় েসটা সব সময় েদখেত হেব, সnয্াসী ভাiেয়েদর যােত েকান kিত না হয় েদখেত হেব, 
আ েম যারা আসেছ তােদর যােত েকান asিবধা না হয় েসটাo েদখেত হেব। eখােনi কতর্বয্ কেমর্র মেধয্ কত কমর্ চেল আসেছ। 
egেলা সবi িনয়ত কেমর্র মেধয্ পড়েছ।  
 

 ei িনয়ত কমর্ িকভােব করেব? স রিহত, েকান রকম আসিk থাকেব না, েকান রাগ-েdষ েসi কেমর্র মেধয্ থাকেব না। 
eকটা কতর্বয্ কাজ সামেন eেস পড়েল েযন না বেল – ei ঝােমলাটা আবার েকােtেক eেস েগল। হঠাৎ কের পিরিচত eকজন 
আমার বািড়েত চেল eেলন, eখন aিতিথ eেল তােক আদর আপয্ায়ন করেত হেব, িকnt তা না কের িগnীেক েডেক বলিছ – oেগা 
িক আপদ েকােtেক েয ভdেলাক চেল eেলন, eখন দাo চা িবsুট যা েদবার িদেয় িবেদয় কর, আমােদর েবেরানর িছল েসটা আর 
হেব না মেন হে । চা িবsুট িদেয় eকটু ভdতার খািতের di eকটা ভােলা-মn কথা বলেত বলেত মেন মেন ভাবিছ কখন িবেদয় 
হেব। তার মােন আিম িনয়ত কমর্ করলাম না। aফলেppুনা কমর্, েকান ফেলরo আশা করেব না। েকান কামনা বাসনা িনেয় যখন 
কমর্ করা হয় তখন েসi কমর্i হেয় যায় রাজিসক কমর্ – 
  

যৎ ত ুকােমp ুনা কমর্ সাহ ােরণ বা পনুঃ। িkয়েত বhলায়াসং তদ্ রাজসমদুাhতm ।।২৪।। 

 িkয়েত বhলায়াসং, aেনক পির ম কের, aেনক কাঠখড় পুিড়েয় েকান কাজ করা হল, েকন করা হল? কােমpু না, 
েভােগর i াবশতঃ, সাহ ােরণ, েকান না েকান ভােব তার মেধয্ aহ ার জিড়েয় আেছ, ei সব কমর্i হে  রাজিসক কমর্। eখােন 
বলা হে  সাহ ােরণ, aহ ার যুk, িকnt যাঁর সািttক jান তাঁরo েতা jান হয়িন, sতরাং তাঁরo aহ ার আেছ, bhjান যারi 
হয়িন তারi aহ ার থাকেব, তাহেল eখােনi েকন সাহ ােরণ বলা হল? আচাযর্ শ র তাঁর ভাে  বলেছন – েযমন যাঁরা িঠক িঠক 
পিNত, িবদg bাhণ তাঁেদরেক বলা হয় িনরহ ারী। সািttক হেলo তাঁর aহ ার থাকেব, িকnt ঐ aহ ারটা jােনর সে  জিড়েয় 
আেছ, েযমন চতদুর্শ aধয্ােয় বলা হেয়িছল sখগসে ন ব ািত jানসে ন চানঘ, যাঁরi jােনর েবাধ আেছ, যাঁরi sেখর েবাধ আেছ 
তাঁরi aহ ার আেছ। িকnt ei aহ ার হে  u  ধরেণর aহ ার আর বািক যত aহ ার সব িনm pকৃিতর aহ ার। রেজাgণীর 
ei aহ ার িনm pকৃিতর aহ ার। তৃতীয় হে  তামিসক িkয়া – 
 

anবnং kয়ং িহংসামনেপkয্ চ েপৗrষm । েমাহাদারভয্েত কমর্ যৎ তৎ তামসমচুয্েত।।২৫।। 

 anবnং, কােজর পিরণােমর কথা না েভেবi কােজ ঝাঁিপেয় পেড়, আেগ েতা কােজ েনেম পিড় পের েদখা যােব। kয়ং, 
কােজর পিরণাম না েভেব েনেম েতা পড়ল, িকnt েনেম পেড় েদেখ pচুর aথর্ আর শারীরিক o মানিসক শিkর aপচয় হেয় েগল। 
িহংসাm  pচরু িহংসার আ য় িনেয় কাজ কের, aেনক েলাকেক ক  িদেয় েসi কাজ করা হল। Tাক, লির, বাস দাঁড় কিরেয় েজার 
কের চাঁদা আদায় করা eটাo িহংসা। aনেপkয্ চ েপৗrষm , িনেজর েপৗrেষর, আমার কতটা kমতা আেছ েসটা িবচার না কেরi 
কােজ ঝাঁিপেয় পড়েব। আিম dগর্াপূজা করব আর pচুর বিল েদব। আর েমাহাদারভয্েত কমর্, মিত  হেয়, েমাহবশতঃ কােজ নােম। 
eigেলা সব তামিসক কাজ। েয েকান কাজ করার সময় িবচার করেত হয়, েয কাজটা করেত যাি  eটা িক িনয়ত কমর্ মােন 
কতর্বয্ কমর্ করিছ, না কাময্ কমর্ করিছ, েকান i া বশতঃ করিছ। আর ততৃীয় হে  েকান আg িপছু না েভেব েকান িকছু িবচার না 
কের, aেথর্র সামথর্ আেছ িকনা, eর পিরণাম িক হেব, শিk আমার kয় হেব িকনা egেলা না িবচার কের কােজ ঝাঁিপেয় পড়া।  
 

 eতkণ সািttক jান, রাজিসক jান আর তামিসক jান eবং সািttক িkয়া, রাজিসক িkয়া আর তামিসক িkয়ার কথা 
বলা হল, eরপর বলেছন সািttক কতর্া, রাজিসক কতর্া eবং তামিসক কতর্া কােক বেল। সািttক কতর্া েক – 
 

মেুkাসে াহনহংবাদী ধতৃযু্ৎসাহসমিNতঃ। িসdয্িসেdয্ািনিবর্কারঃ কতর্া সািttক uচয্েত।।২৬।। 

 ei ভাবgেলােক গীতােত eর আেগo আেলাচনা করা হেয়েছ, eখােন েসi ভাবgেলােক আবার সংেkেপ বলা হে । 
মেুkাস ঃ, aনাসk, েকান িকছুেত আসk হয় না, আমার কতর্বয্ তাi আিম কের িদলাম, ভােলা হল িক খারাপ হল েসটা আমােক 
sশর্ করেব না। িযিন আচাযর্ িতিন শাst aধয্য়ণ কের িশ েদর uপেদশ িদে ন, তার জn িনেজেক ভােলা কের pstিত কের 
eেসেছন, eখন েকu তারঁ uপেদশ েদoয়ােক pশংসা করল িক িনnা করল েসi বয্পাের আচােযর্র েকান দিৃ  থাকেব না। 
aনহংবাদী, সািttক কতর্া কখনi মেন কের না েয আিম ei কাজটা করিছ, িতিন জােনন েয আমার শরীর, মন, iিndয় ei 
কাজgেলা করেছ। ধৃতুয্ৎসাহসমিNতঃ, ধৃিত হে  ধের রাখা, সাধারণ েলােকরা eকটা কাজ করার পরi তার শরীেরর শিk আেs 
আেs kয় হেত শুr কের, সািttক কতর্া েসi শিkটােক ধের রােখ, েযটা তার শিkেক ধের রাখেছ তােকi বলা হে  ধৃিত। uৎসাহ, 
aেনেক মেন কের মেনর মত কাজ করেত েপেল জীবেন শািn পাoয়া যােব। িকnt যিদ েকu িঠক িঠক শািn জীবেন েপেত চায় 
তাহেল তােক eকi ধরেণর কাজ করেল চলেব না, কাজ পাlান মােনi তার িব াম হেয় েগল। আচাযর্ kাশ িনে ন eখােন িতিন 
তাঁর ধৃিতেক ধের েরেখেছন, kাশ েশষ হেলi an eক শহের তাঁেক ভাষণ িদেত েযেত হেব। kাশ েশষ হoয়ার পর গািড়েত েযেত 
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হেব েসখােন তার িব াম হেয় েগল। েযেত েযেত kািn eেস েগল, যখন আবার kাশ শুr করেলন তখন েসi মণ kািn চেল িগেয় 
আবার িব াম eেস েগল। oখান েথেক আবার িফের আসেত হেব, পেথ গািড়েত আবার িব াম, ঘের eেস িলখেত বা পড়েত 
বসেলন তখন ঐটাi তার িব াম। েলখাপড়া যখন হেয় যােব তখন ঘুেমােত যােবন েসটাo িব াম। ei দিৃ ভি  না eেল aশািn 
েলেগi থাকেব। েয মেন করেছ eতkণ কাজ করার পর eক কাপ চা খাoয়া যাক, চা খাoয়ার সময় তার eকটু িবরাম, িকnt eখন 
যিদ ভােব চা খাoয়ার পর আবার কাজ, আবার পির ম তার আর জীবেন dঃেখর েশষ েনi। eেককটা কােজর েথেক an কােজ 
যখন যাে  তখন pতয্কিট কাজ েথেক তােক আনnেক িনংেড় িনেত হেব। সকােল বািড় েথেক aিফেস যাoয়ার সময় েয মেন 
করেছ আিম কসাiখানােত যাি , আর aিফস েথেক বািড় েফরার সময় যিদ মেন কের বাঃবাঃ হাঁফ েছেড় বাঁচলাম, তাহেল তােক 
বুেঝ িনেত হেব েয, মনsািttক ডাkােরর েচmাের তার নাম েলখান হল বেল। েয কাজটা করিছ তখন ei কাজটাi আমার সব িকছু, 
ei ভাব না থাকেল aশািn, dঃখেক েকu আটকােত পারেব না। eiজni eখােন ধৃিত আর uৎসােহর কথা eকসােথ বলা হল, 
ধৃিত মােন যখন েযটা কের যাে  েসটােকi মন-pাণ িদেয় ধের থাকেছ, আর uৎসাহ ei কাজটাi আমার জn সব।  
 

 িসdয্িসেdয্ািনিবর্কারঃ, eiভােব কাজ করার পর আমােক েলােক ভােলা বলল িক মn বলল তােত আমার িকছু যায় আেস 
না, আমার kমতার পেুরাটাi েঢেল িদেয়িছ। eরপর কােজর pশংসা বা িনnায় সািttক কতর্া িনিবর্কার থাকেছ। মলূ কথা হল শােstর 
আেদেশ, grর আেদেশ েস কেমর্ pবৃt হেয়েছ, িনেজর েকান িবেশষ uেd  েনi। eরপর রাজিসক কতর্ার বণর্না করা হে  –  
 

রাগী কমর্ফলেppলুুর্ব্ েধা িহংসাtেকাহশুিdঃ। হষর্েশাকািNতঃ কতর্া রাজসঃ পিরকীিতর্তঃ।।২৭।। 

 রাজিসক কতর্ার সব িকছুেতi আসিk েলেগi থােক। কমর্ফলেppুঃ সব সময় কেমর্র পিরণাম আর ফেলর বয্াপাের uিdg 
হেয় থােক। বা ারা যখন ‘a’ িলখেত শুr কের তখন েsেট eকবার ‘a’ যিদ িঠক মত িলখেত পাের তখন সারা পাড়ােত েদিখেয় 
েবড়ােব আিম ‘a’ িলেখিছ, ‘a’ েলখাটা েকমন হেয়েছ জানেত চাiেব। eকটা কাজ কের েসi কাজটা েকমন হেয়েছ েলােক েদেখ 
বলুক, ei ভাবটা al িবsর সবারi হয়, আসেল egেলা েছেলমাnষী, eকটা বয়স পযর্n িঠক আেছ বড় হেয়o egেলা করা মােন 
মিsে র িবকৃিত। egেলা হে  রাজিসক কতর্ার লkণ। লুব্ ধঃ, aপেরর িজিনেষর pিত েলাভ, শুধু aপেরর িজিনেষর pিতi নয়, 
কাrর pশংসা হেল, কাrর আনn হেল রাজিসক কতর্ার গাtদাহ শুr হেয় যােব। িহংসা, দরকার পড়েল কাrেক খুনo কের িদেত 
পাের। aশুিdঃ, পির ার পির n থােক না। হষর্েশাকািnতঃ, ভােলা িকছু হেলi আনেn লাফালািফ শুr কের েদেব আর খারাপ িকছু 
হেল েভে  পড়েব। eরা হল রাজিসক কতর্া। eরপর তামিসক কতর্ার কথা বলা হে  –  
 

aযkুঃ pাকতৃঃ sব্ ধঃ শেঠা ৈন িৃতেকাহলসঃ। িবষাদী দীঘর্সtূী চ কতর্া তামস uচয্েত।।২৮।। 

 aযুkঃ, েকান িকছুেতi মনেক সমািহত িচt কের পােরনা। েবিশর ভাগ ভki জেপর সময় ঘিুমেয় পেড় আর ঘুেমাবার 
সময় বi পড়েব। যখন বi পড়ার কথা তখন জপ করেত চেল যায়। সব িকছুi করেছ, িকnt যখন েয কাজ করার কথা তখন েসi 
কাজ করেব না। জপ করার সময় ভাবেছ, ঠাkর বেলেছন ধমর্ীয় বi পড়া আর জপ করা সমান। বi পড়েত চেল েগল, বi পড়ার 
সময় ভাবেছ, আ া বi পড়া আর ঠাkেরর িসেনমা েদখােতা eকi, আ া ei িভিডoটা eকটু চািলেয় েদখেল হয়। eবার িভিডo 
চািলেয় বসার পর কখন েয ঠাkেরর িসেনমা িটিভর িসিরয়ােল ঢুেক েগেছ বুঝেতi পারেব না। জপ েথেক eেকবাের িটিভ িসিরয়ােল 
চেল েগেছ। pাকৃতঃ, মােন aতয্n aসংsৃত বুিd, বুিd বেল িকছু েনi। েযমনিট জেnেছ েতমনিটi আেছ। eরা শাst পড়েব না, gr 
স  কের না, সাধু স  কের না, েসiজn মিs টা পুেরাপুির aসংsতৃ। pাকৃত বুিd মােন বা ােদর বুিd। sব্ ধঃ, আিম কাrর 
সামেন মাথা েনায়ােবা না, eটােক বলা হে  sবধঃ। শঠঃ, eখােন শঠ মােন হে  মায়াবী। নানা রকেমর েকৗশল aবলmন কের 
ছলনা করেত থাকেব, আসল িজিনষটােক সামেন আসেত েদয় না। ৈন িৃতকঃ হে  পরবৃিt েছদন পরঃ, সব সময় পিরিনnা পরচচর্া 
কের েবড়ায়। aলসঃ, kঁেড়, েকান িদন পাঁচটায় uঠল, েকান িদন দশটায় uঠল। িবশাদী, সব সময় েচােখর জল েফলেছ। দীঘর্সূtী, 
আজ হেব কাল হেব কের কাজটােক েফেল রােখ।  
 

 eরপর বুিd আর ধৃিতর সmেn বলা হে । বুিd হে  করণ, েযটা িদেয় করা হয়, আর বুিdেক েয ধের রােখ েসটা হে  
ধৃিত, ধৃিতo করেণর মেধয্ পেড়। বুিd jােনর শিk আর ধৃিত কেমর্র শিkেক সরবরাহ কের। বুিdর জni মাnষ jান o কেমর্র 
িদেক eেগায়, েসiজn বুিdর আেলাচনটা করা খুব দরকার। eবাের সািttক বুিd, রাজিসক বুিd আর তামিসক বুিdর কথা বলা 
হে  – 
 

বেুdেভর্দং ধেৃতৈ ব gণিতিstিবধং শৃণ।ু েpাচয্মানমেশেষণ পথৃক্ েtন ধন য়।।২৯।। 

 েহ aজুর্ন, সtt, রজঃ o তেমাgণাnসাের eবার বুিd আর ধৃিতর িতন রকেমর pেভদটােক িবsািরত ভােব েতামােক বলিছ 
েশান – 
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pবিৃt  িনবিৃত  কাযর্াকােযর্ ভয়াভেয়। বnং েমাk  যা েবিt বিুdঃ সা পাথর্ সািttকী।।৩০।। 

 সািttক বুিdেত েকানটা pবৃিt আর েকানটা িনবৃিt কমর্ েবাঝা যায়, েকানটা করব েকানটা করব না eটা ভােলা ভােবi 
েবাঝা যায়। কাযর্াকােযর্, েকানটা আমার িনয়ত কমর্ েকানটা আমার কতর্বয্ কমর্ নয় েসটা েস ভােলা কের েবােঝ। ভয়াভেয়, ভয় আর 
aভেয়র কারণ, মােন েকান িজিনষেক ভয় েপেত হয় আর েকান িজিনষেক ভয় েপেত েনi ei িজিনষgেলা সািttক বুিdi জািনেয় 
েদয়। বnং েমাk , েকানটা বnন, েকানটা মিুkর কারণ েসটা সািttক বুিdেত ভােলা কের েবাঝা যায়। েকানটােত pবৃt হেত হেব, 
েকানটা েথেক িনবtৃ িনেত হেব, আমার কতর্বয্ কমর্ িক, aকতর্বয্ কমর্ িক, কােক ভয় করব েকানটােক ভয় করব না, আর বnন িক 
কারেণ হয় o মুিkর uপায় িক, সািttক বুিdেত ei িজিনষgেলা পির ার হেয় েগেল জীবেনর জিটলতা দরূীভতূ হেয় জীবন সহজ 
ভােব eিগেয় যায়। রাজিসক বুিd িক রকম? 
 

যয়া ধমর্মধমর্  কাযর্ াকাযর্েমব চ। aযথাবৎ pজানািত বিুdঃ সা পাথর্ রাজসী।।৩১।।  

 রাজিসক বুিd সmn বয্িk জােন ধমর্টা িক, aধমর্টা িক, িকnt িঠক িঠক পুেরাটা জােননা। িঠক িঠক জােননা ei কারেণi 
বলা হে  েয, কখন েস ধমর্েক aধমর্ rেপ েদেখ কখন aধমর্েক ধমর্ মেন কের। ধমর্ আর aধেমর্র মাঝখােন েয খুব সূk িবভাজন 
েরখা আেছ েসটােক েস ধরেত পােরনা। মাnষ জােন ভারেতর েশষ ধমর্ হে  সnয্াস, েসi সnয্াস ধেমর্র pিত েমাটামুিট সবারi dা 
আেছ, িকnt তা সেtto েকান সnয্াসীর সােথ েদখা হেলi বh েলাক িজেjস কের বেস – আপিন েকন সnয্াসী হেয়েছন? আপনার 
িক সমsা হেয়িছল েয সnয্াস িনেয় িনেলন? সnয্াসীর pিত dা আেছ িঠকi িকnt িঠক িঠক েবােঝ না েয, সnয্াস হে  u তম 
আদশর্। িকnt েয িঠক িঠক বুেঝ িনেয়েছ েস বলেব – আমারo িকnt সnয্াস আদেশর্র pিত pগাঢ় dা আেছ িকnt ei জেn আিম 
পারলাম না ei আদশর্েক gহণ করেত। ei কথােতi েবাঝা যায় েয eর ধমর্ aধেমর্র jান আেছ। রাজিসক বুিd সmn বয্িkরা 
েকানটা কতর্বয্ o aকতর্বয্ েসটাo জােন িকnt কতর্বয্ o aকতর্েবয্র বয্াপাের সmূণর্ rেপ িনঃসেnহ হেত পাের না। কখন কখন 
eেদর কতর্বয্ o aকতর্েবয্র িনণর্েয়র বয্াপাের মেনর মেধয্ সংশয় হয়। আর তামিসক jান হে  – 
 

aধমর্ং ধমর্িমিত যা মnেত তমসাবতৃা। সবর্াথর্াn িবপরীতাং  বিুdঃ সা পাথর্ তামসী।।৩২।।  

 তামিসক বুিdেত ধমর্টােক aধমর্ মেন কের আর aধমর্েক ধমর্ মেন কের। যখন েকu u  আদেশর্ েথেক যিদ িতিন িকছু 
aধমর্ করেত শুr কেরন আর তার সাফাi গাoয়ার জn তখনo বলেছন েয – না, eটা িঠকi আেছ তখন বুেঝ িনেত হয় েয 
তামিসক jান তাঁেক েঢেক েফেলেছ। েযটা aধমর্ েসটা করা uিচৎ নয়, িকnt েসটাi করেছন, শুধু কেরi kাn হে ন না, েসটােক 
আবার সাফাi েদবার জn নানা রকেমর যিুkর aবতারণা করেছন, তার মােন তার বুিd তামিসক বুিd dারা পিরচািলত হে । আিম 
হিরনাম কির তাi আমার আ ম কত িবরাট হেয়েছ, আমােক কত েলাক মােন কত েলাক সmান করেছ, িকnt ভুেল েগেছ েয হিরনাম 
করার uেd  েতা egেলা নয়, হিরনােমর uেd  েতামার মনেক ভিkর িদেক িনেয় যাoয়া। তার মােন তিুম aধমর্েক ধমর্ বেল 
মেন করছ। েসiজn sামীজী বলেছন – যখন তিুম compromi se করেব তখন তুিম েমেন নাo েয আিম পারিছ না তাi 

compromi se করিছ, তাi বেল আদশর্েক িনচু করেত েযo না। সািttক েলােকরা আদশর্েক আদশর্ rেপi gহণ কেরন, রাজিসক 
েলােকর compromi se কের িকnt েমেন েনয় েয আিম compromi se করিছ আর তামিসক েলােকরা compromi se েকi আদশর্ 
বেল চািলেয় েদয়। eরপর সািttক ধৃিত, রাজিসক ধৃিত o তামিসক ধৃিতর কথা বলা হে  – 
 

ধতৃয্া যয়া ধারয়েত মনঃpােণিndয়িkয়াঃ। েযােগনাবয্িভচািরণয্া ধৃিতঃ সা পাথর্ সািttকী।।৩৩।। 

 েয িজিনষটােক িদেয় মন, pাণ, iিndয় আর িkয়ােক ধের রাখা হয় আর েযােগনাবয্িভচািরণয্া, শােst েয কথা gেলা বলা 
হে , যতkণ iিndয়, মন o pাণ ঐ শাst বােকয্র িদেকi েঠলেত থােক ততkণ ঐটাi হল সািttক ধৃিত। সািttক ধৃিতর pথম 
লkণi হল শাst িবrd েকান িকছুর িদেক েযেত েদেব না। a াদশ aধয্ায় িনেজেক পুেরাপিুর কেমর্র uপর uৎসগর্ কের িদেয়েছ, 
কারণ uেd  হে  েশাক েমাহ েথেক মিুk পাoয়া। েশাক েমােহর জn হে  aিবদয্া েথেক। েশাক আর েমাহ িকভােব আেস? কাম 
rেপ আেস। কাম কমর্েক জn েদয়। যখনi কাজ করা হয় তখনi েসi কমর্ আবার aিবদয্ােক জn িদে । তাi েয মুিk চাiেছ, 
েশাক েমাহ েথেক েবেরােত চাiেছ, তার eকটাi পথ কমর্েক আেগ িঠক করা। কমর্েক িকভােব িঠক করা যােব? হয় কমর্ েথেক 
পুেরাপুির েবিরেয় আসেত হেব আর নয়েতা কমর্েক ভােলা করেত হেব। কমর্েক িঠক করেত িগেয় কেমর্র eতgেলা িদক আসেছ। 
pথেম কমর্েচাদনা, েয jান তােক কেমর্র িদেক েঠেল eিগেয় িদে । কমর্েচাদনার পরi আসেছ েদহ, মন o বাক্ , যার dারা কমর্ 
করা হয়। eরপর আসেছ jানং েjয়ং পিরjাতা, ei িতনেটর পর সাতখানা কারক, সব েশেষ আসেছ িkয়া আর তার ফল। ei 
পুেরা িজিনষgেলােক eখন পর পর িবে ষণ করা হে । িবে ষণ করেত িগেয় pথেমi েদখা যাে  েয jান আর কমর্ ei dেটা 
িজিনষ হয় বুিdেক িদেয়। েসiজn বুিd যিদ িঠক না হয় তাহেল িকnt কমর্েক কখনi িঠক করা যােব না। বুিdেক আবার শিk 
েযাগান িদে  ধৃিত, ধৃিত মােন eকটা িজিনষেক ধের রাখা। পাহােড়র শৃ েক যখন েকu জয় করেত যায়, aেনক u ঁচুেত চেল 
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যাoয়ার পর েথেক eেককটা কদম েফলেত মাnষ হাঁপােত শুr কের, তখন েয শিk তােক বলেছ, না েতামােক আরo কেয়ক কদম 
eিগেয় েযেত হেব, eটা হে  ধৃিত। মন, pাণ আর iিndয় eরা িkয়া কের। ei িতনেট িkয়ােক েয ধের রােখ, েকান িদক িদেয় 
ধের রােখ? েযােগনাবয্িভচািরণয্া, শাst েয কথা gেলা বেলেছ েসi কথার বাiের তােক ডান িদক বাঁ িদক েযেত েদেব না। েয েকান 
কারেণ েহাক আিম িঠক কেরিছ আিম eকাদশী বা িশবরািtর uপবাস করিছ, আমার বুিd িঠক কের িনেয়েছ আিম uপবােস থাকব। 
eখন যত েবলা বাড়েত থাকেছ ততi আমার শরীেরর িকছু ক  anভূিত হেত শুr করল, আমার জলেত া েপেত শুr কেরেছ। 
eখন ধৃিত আমার মন, pাণ আর iিndয়েক ধের আেছ যােত আিম জলটা না েখেয় েফিল। আর যখন ei ধৃিত আমােক শাst মেত 
িনেয় চেল যােব তখন েসটাi সািttক ধৃিত হেয় েগল। রাজিসক ধৃিত িক রকম? 
 

যয়া ত ুধমর্কামাথর্াn ধতৃয্া ধারয়েতহজুর্ন। pসে ন ফলাকাkী ধিৃতঃ সা পাথর্ রাজসী।।৩৪।। 

 eবাের uেপাস করেত করেত যখন জলেত া েপল, তখন আিম ভাবলাম eকটু জল েখেল আর িক হেব, জল েখেয় না হয় 
eকটু kলkেচা কের েদব। eবার িকnt আিম িনেজর সােথ compromi se কের িনলাম। ei কারেণ সািttক ধৃিত সব সময় েমােkর 
িদেক িনেয় যায়। রাজিসক ধৃত সব সময় েভােগর িদেক িনেয় যায়। িক েভাগ? ধমর্, aথর্ আর কাম। ধমর্, aথর্ আর কাম মােন সব 
সময় মেন রাখেত হেব aথর্ েরাজগার করব, কামনা বাসনা েযটা েমটােনা হেব সবi শাst িবিহত হেয় েমটােব। শােst েয িনেদর্শ 
েদoয়া হেয়েছ েসi িনেদর্শাnসােরi ধমর্, aথর্ আর কােমর িদেক যােব। pসে ন ফলাকাkী, ধমর্, aথর্ o কাম েভাগ করার জn 
শাst েযমন েযমন বেলেছ, েতমন েতমন তার বুিdটা তার ধৃিতেক িনেয় তােত লািগেয় িদে । ei ধৃিতটাi বলা হে  রাজিসক ধৃিত। 
তামিসক ধৃিতটা িক রকম? 
 

যয়া spং ভয়ং েশাকং িবষাদং মদেমব চ। ন িবমু িত dেমর্ধা ধিৃতঃ সা পাথর্ তামসী।।৩৫।। 

 ধৃিত হে  ধের রাখা, আিম েযমন জপ-ধয্ান করিছ তখন আমােক জপ-ধয্ােন ei ধৃিত ধের রাখেছ, িঠক েতমিন যখন ফল 
েভাগ করা হয় েসখােনo ধৃিত ধের রােখ। আর েকাথায় ধের রােখ? যয়া spং, যখন ঘুেমাি , যখন ঘুম ভাঙার কথা তখন ভাবিছ 
আেরকটু শুেয় থােক, eটাo ধৃিত, ঘুেমােত ধের রাখেছ। ভয়ং, েকান কারেণ ভয় পাি , মন েথেক ভয় িকছুেতi যাে  না, ভয়টােক 
ধের েরেখেছ। েশাকং, যখন েকান কারেণ েশাক েপেয় েগল তখন েশাক েথেক আর েবেরােত চায় না। িবষাদং, মনেট ভার হেয় 
েগল, েস ভারটােক লাঘব করেত আর চাiেছ না। মদং, তিুম জােনা না আিম েক, আিম কখন কাrর সামেন মাথা niেয় কথা বিল 
না, ei ধরেণর মেনাভােবর সােথ েয eকাt হেয় েসখান েথেক েবিরেয় আসেত পােরনা, ন িবমু িত dেমর্ধা, যার বুিdটা নাশ হেয় 
েগেছ তারা eখান েথেক সরেত পােরনা। আসেল eেদর কােছ িবষয়রস েসবনটাi pাথিমক grt, েভাগ ছাড়া eরা জীবেনর আর 
িকছুi জােননা। সািttক ধৃিত েমােkর িদেক িনেয় যায়, রাজিসক ধৃিত ধমর্, aথর্ আর কােমর িদেক িনেয় যায় আর তামিসক ধৃিত শুধু 
িবষয় েভােগর িদেক িনেয় যায়, িক কের শুধু েভাগ করা যায় ধৃিতটা শুধু েসi িদেকi থােক।  
 

 সব েশেষ আসেছ ফল, ফল মােন sখ। মাnষ যখনi েকান কাজ কের তার ফল হে  sখ। ei sখo িতন pকােরর, 
সািttক sখ, রাজিসক sখ আর তামিসক sখ। বলেছন – 
 

sখং িtদানীং িtিবধং শৃণ ুেম ভরতবষর্ভ। aভয্াসাদ্ রমেত যt dঃখাn  িনগ িত।।৩৬।। 

 েহ aজুর্ন, েতামােক আিম eবার িতন ধরেণর sেখর কথা বলব। েয sেখ মাnষ aেনক aেভয্েস কের কের মনেক িনযুk 
কের, aথর্াৎ েয sেখ মন লাগােনার জn মাnষেক খুব পির ম করেত হয় েসi sখটাi হে  সািttক sখ। eখন আমরা েয 
কাজgেলা করিছ তার মেধয্ েকাn  sখ আেছ েযটা আমরা aেনক পির ম কের, aেনক িদন aভয্াস করার পর পাি ? eটা সবেচেয় 
েবিশ হয় জপ-ধয্ােন। মাnষ জপ-ধয্ান করেত পােরনা। েয মাnষিট eখন জপ-ধয্ান কের sখ পাে , েসটা েস aেনক িদন ধের 
aভয্াস কের কের জপ-ধয্ােন মন লািগেয় পাে । ঐ মন লাগােনা হেয় েগেল eকটা বয়েসর পর েথেক েস জপ-ধয্ান েথেক sখ 
েপেত শুr কের। ei ধরেণর sখ eেল an িজিনষ েথেক যিদ েকান dঃখo আেস, েসi dঃখ েথেক েরহাi পাoয়া যায়। ঠাkরo 
ei sেখর কথা কথামেৃত an ভােব বলেছন – িবষয়ানn, ভজনানn আর bhানn। ভজনানn আর bhানেnর আsাদ aভয্াস 
কের কের পাoয়া যায়। িবষয়ানেnর জn aভয্াস করেত হয় না। িবষয় েভােগ শুধু ঝাঁিপেয় পড়েলi হল, শূেয়ার েযমন কাদার 
মেধয্ ঝাঁিপেয় আনn পায়। িকnt িবষয়ানn ছাড়া an েয েকান u তর আনেnর আsাদ েপেত হেল বার বার েসi িজিনষটার চচর্া 
করেত হয়, েযমন eকজন বi পড়েত ভােলাবােস, ei বi পড়ার আনnটা তার eকিদেনi আেসিন, aেনক িদন ধের eকটা 
aভয্াসেক anশীলন কের কের বi পড়াটােক সংsাের িনেয় eেসেছ। রােt েশাবার আেগ বi পেড় তার মনটা শাn কের শুেত 
যাে । sখ েযটা আিম পাি , eকটা িজিনষেক aেনক িদন ধের চচর্া করা হেয়েছ, চচর্া কের কের েসটা aভয্ােস দাঁিড়েয় েগেছ, 
eবার েস েসখান েথেক sখ পাে , ei sখটাi হে  সািttক sখ। িকnt নাটক, নেভল, িসেনমার গl পেড়, িটিভ েদেখ ঘুেমােত 
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যাি , তার মােন আমার মেনর েশষ েখারাক হে  eigেলা, তার মােন আমার মেনর শািn েকান িদনi আর আসেব না। সািttক 
sেখর ৈবিশ য্ িক িক? 
 

যৎ তদেg িবষিমব পিরণােমহমেৃতাপমm । তৎ sখং সািttকং েpাkমাtবুিdpসাদজm ।।৩৭।। 

 সািttক sখ পাoয়ার আেগ েয পির মটা হয় তােত pচN ক  হয়, বলেছন aেg িবষিমব, pথম িদেক পির মটা িবষতলুয্ 
লােগ, pচN ক  হয়। েযমন জপ-ধয্ােনর বয্াপােরi, pথেম িক ক  দায়ক, িকছুেতi মন বসেত চায় না। িকnt পের eর পিরণাম 
aমেৃতাপমm , aমেৃতর মত লােগ। শুধু জপ-ধয্ােনi নয়, েয েকান পির ম সােপk কেমর্র পিরণাম ei রকমi হেয় থােক। ei 
ধরেণর sখ হে  িঠক িঠক সািttক sখ। আtবুিdpসাদজm , ei sখটা েকবল আtবুিd বা আtিন  বুিdর িনমর্লতা েথেকi uৎপn 
হয়। রাজিসক sখ হে  – 
 

িবষেয়িndয়সংেযাগাদ্ যৎ তদেgহমেৃতাপমm । পিরণােম িবষিমব তৎ sখং রাজসং sৃতm ।।৩৮।। 

 iিndেয়র সােথ িবষেয়র সংেযাগ েহতু েয েভাগ হয়, pথেম েসi েভাগ করােক aমৃেতর মত sখকর মেন হয়। িবষয় েভােগ 
সবারi িক আনni না হেয় থােক। িকnt পিরণােম ei sখটাi aতয্n পীড়াদায়ক হেয় oেঠ, পিরণােম িবষিমব। যারা িচংিড় মাছ 
েখেত ভােলাবােস aথচ েখেল eলািজর্ হয়, িবেয় বািড়েত িচংিড় মােছর মালাiকাির হেয়েছ, eক িমিনট েস ভাবেব খােবা িক খােবা 
না। তারপেরi িবষেয়র সােথ iিndেয়র সংেযাগ হেয় যায়, িচংিড় েদেখ আর েলাভ সামলােত পারেছ না। েখেয় িনল, খুব আনn হল, 
তিৃp হল। eরপর dিদন েপেটর বয্াথায় িবছানােত কাতরােত থাকল। eখােন iিndেয়র সােথ িবষেয়র সংেযাগ হেয়েছ, aমৃেতাপমm  
হেয়েছ, তারপেরi িবষিমব। eটা হে  রাজিসক sখ। eখােন aভয্াস বা পির েমর িকছু েনi, শুধু iিndয় আর িবষেয়র সংেযাগটা 
হেয়েছ, eর ফল সব সময় িবষিমব। যারা ডায়েবিটকেসর েরাগী তারাo িমি  েদেখ বেল েলাভ সামলােত পারলাম না, dেটা েখেয় 
িনলাম, eর পিরণাম িক হেব সবাi জােন। তামিসক sখ িক রকম? 
 

যদেg চাnবেn চ sখং েমাহনমাtনঃ। িনdালspমােদাtং তৎ তামসমদুাhতm ।।৩৯।।  

 েয িজিনষ েভােগর আেগ eবং েভােগর পের সব সময় আtােক েমািহত কের রােখ, আর িনdা, আলs, pমাদ eigেলা 
েথেক েয sেখর জn হেয়েছ ei sখgেলা সব সময় তামিসক। তামিসক sেখ িক হয়? খাoয়ার সময়o ক  খাoয়ার পেরo ক , 
ঠাkর েসiজn সংসারেক বলেছন আমড়া, আিট আর চামড়া, েখেল amশূল। আমড়া যখন খাে  তখন েখেয়o sখ েনi, আমড়ােত 
আিট আর চামড়া ছাড়া িকছু েনi, েখেয় আবার amশূল হয়। যখন করেছ তখনo ক  পাে , যখন েভাগ করেছ তখনo ক , 
েভােগর পেরo ক , eর জn তামিসক েলােকরা সব সময় িনdা, আলs আর pমােদ ডুেব থােক। pমাদ হে  সংশয়, েয েকান 
ধরেণর সংশয় হেত পাের আর egেলা ভয়ািদেত িগেয় েশষ হয়। eখােন ei pকরণটা েশষ হেয় েগল। eরপর বলেছন – 
 

ন তদিs পিৃথবয্াং বা িদিব েদেবষ ুবা পনুঃ। সttং pকিৃতৈজমুর্kং যেদিভঃ sািtিভgর্ৈণঃ।।৪০।। 
 

 েহ aজুর্ন, ei সংসাের, ei সিৃ েত eমন েকান িজিনষ েনi েযটা ei িতনেট gেণর মােন সtt, রেজা আর তেমার 
বাiের। ei িতনেট gেণর আেলাচনা pথম শুr হেয়িছল সpদশ aধয্ােয়, যিদo চতদুর্শ aধয্ােয়র নাম িছল gণtয়িবভাগেযাগ, 
েসখােন িতনেট gণ িনেয় যা বেলিছেলন, a াদশ aধয্ােয় আবার ei িতনেট gণেক িনেয় আরo গভীের আেলাচনাটােক েটেন িনেয় 
যাে ন। আসেল মহাভারত gnেক বলা যায় সমNয় শাst, মহাভারেত িহndধেমর্র েয সমnয় করা হেয়েছ েবদ uপিনষেদ েস রকম 
সমNয় বেল িকছু েনi, eমনিক বাlীিক রামায়েণo িহndধেমর্র েসi রকম সমNয় বেল িকছু করা হয়িন। মহাভারত েথেক সমNেয়র 
িচnা ভাবনা শুr হয়। গীতা মহাভারেতরi a , eখােন তাi িহndধেমর্র েবেদর সময় েথেক মহাভারত পযর্n যত রকেমর িচnা 
ভাবনা eেসেছ সব িচnা ভাবনাgেলােক synt hesi se করা হেয়েছ। গীতােত সব েথেক বৃহৎ েয সমNয় করা হেয়েছ তা হল, সাংখয্, 
েবদাn মােন uপিনষেদর দশর্ন, েযাগ আর ভিkর uপাদান বলেত যা িকছু িছল সবgেলােক সমNয় করা হে । 
 

 কিপল মুিনর সাংখয্দশর্েন েযভােব pকৃিতর িতনেট gেণর কথা সtt, রেজা আর তেমার ধারণােক েজার েদoয়া হেয়েছ 
েসiভােব িকnt uপিনষেদ ei িজিনষgেলােক পাoয়া যায় না, েবেদ েতা eেকবােরi েনi। গীতা ei িজিনষটােক পুেরা সমNয় কের 
িদেলন। বলেছন – সংসাের যা িকছু আেছ সবi ei িতন gেণ আবd। আর আtা বা bh ei িতন gেণর পাের, িtgণাতীত। গীতা 
eখােন খুব snর েকৗশল কের েবদাnেক uপের ধের রাখল িকnt তার সােথ সাংখয্েকo সমNয় কের িদল। যিদ কাrর জীবেনর 
uেd  হয় মিুkলাভ বা eটাo যিদ কাrর uেd  হয় আিম জীবেন sখ েপেত চাi, তখন ei ে াকgেলা পড়েল েবাঝা যায় কখন 
আিম সািttক কতর্া, কখন আমার িkয়া সািttক, কখন আমার jান সািttক, কখন আমার ফল সািttক। যখন আিম সািttক ফেলর 
িদেক েযেত চাiব তখন আমার িkয়া সািttেক রাখেত হেব, আর তার কতর্ােক সািttক হেত হেব। আর যিদ তিুম মিুk চাo তাহেলo 
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েতামােক egেলা জানেত হেব। আর যিদ তুিম মিুk কামনােক েছেড় িদেয় ei সংসাের ে  পুrষ হেত চাo তখনo েতামােক ei 
িজিনষgেলা জানেত হেব, যােত যত ে ণী িবভাজন করা হেয়েছ সব কটােতi েযন েতামার সািttক ভাব থােক। তামিসকটা sাভািবক, 
মাnষ তামিসক ভাব িনেয় ei সংসার o সমােজ pেবশ কের, েসiজn তামিসকটা কাuেক েশখােনার দরকার হয় না। তামিসক 
েথেক রাজিসেক utীণর্ হেয় িকভােব সািttেক েপৗঁছােনা যায় েসটাi েশখােনার uেd ।  

২৮েশ নেভmর, ২০১০ 

 

 a াদশ aধয্ােয়র কমর্েক িনেয়i গত কেয়কিদন ধের আেলাচনা চলেছ। কমর্েক যতkণ না েবাঝা যায়, কাজ িকভােব হয়, 
কাজ করেত িক িক িজিনষ লােগ aথর্াৎ কেমর্র পুেরা িবে ষণ না করা হেল মাnষ কেমর্র রহsেক uদ্ঘাটন করেত পারেব না। 
আসেল আমরা সবাi কেমর্র শৃ েল বাঁধা পেড় আিছ, বnন েথেকi কমর্ আবার কেমর্র dারাi আবার eকটা নতুন বnন ৈতরী হয়, 
কেমর্র pবাহi ei সংসারেক aনািদকাল ধের েটেন চলেছ। বnন েথেকi মাnেষর মেন আরo aেনক কামনা বাসনা জাগেত থােক, 
ঐ কামনা বাসনার পুিতর্র জn তােক আরo কাজ করেত হয়, েস কাজ েথেক আবার বnন, আবার কমর্ eটা চলেতi থােক।  
 

 আমােদর মেন কিরেয় েদবার জn কেমর্র বয্াপারটা আবার eকটু ঝািলেয় েনoয়া যাক। কােজর েপছেন িক িক কারণ 
আেছ? মাnষ যখনi েকান কাজ কের েসi কােজর িতনেট আ য় থােক, শরীর, মন o বাণী, ei িতনেটেক আ য় কেরi যাবতীয় 
কাজ হে । কেমর্র িদেক িতনেট িজিনষ আমােদর েঠেল িদে , ei িতনেট হে  – jানং েjয়ং পিরjাতা। যতkণ মাnষ না জােন 
ei কাজটা কের আমার িক হেব, েকন কাজটা করব, ততkণ মাnষ কােজ নামেত চাiেব না। eরপর আসেছ সাতটা কারক, েয 
কাজi করা েহাক না েকন তােত সাতিট কারক আর কারেকর িবভিk েলেগ থােক। সাতটা কারেকর পের থােক িkয়া iংরাজীেত 
েযটােক বলা হয় verb, েযমন খাoয়া আর সব েশেষ িkয়ার eকটা ফল। ei পেনেরাটা িজিনষ (৩+৩+৭+২) েয েকান কােজর 
েkেt েলেগ থােক। আমােদর মত সাধারণ মাnষ যখন কাজ কের তখন মেন কির আিম ei কাজটা করলাম। িকnt আসেল েক 
কাজটা করল? ei িনেয়i গীতা আেলাচনা করেছ। eকজন মেন করেছ ei শরীর কাজ করেছ। শরীরটা েক? আিম ei শরীর। 
িনেজেক শরীেরর মেধয্i আবd কের েরেখেছ, aথর্াৎ িনেজর শুd ৈচতn sভাবেক েস শরীর, iিndয়, মন o বিুdর সােথ জিড়েয় 
েরেখেছ। িবjানী o চাবর্াকেদর ei মত। িdতীয় মত হে , আিম আলাদা, আমার ei শরীেরর েভতের eকটা ৈচতn সtা আেছ 
েসটা আলাদা। েক কাজ করেছ? ei আtাi সব করেছ, আtার জni যা িকছু হে । কােজর েয ফল sখ-dঃখ যাi ফল েহাক না 
েকন, সব ফল ei আtাi পান। eটা হল, িকছুটা ৈনয়ািয়কেদর মত, িকছুটা পবূর্মীমাংসকেদর মত, আর ী ান o iসলামেদরo 
ei মত। eেদর সবার েথেক eেকবাের an মত হে  েবদােnর মত। েবদাn মেত বলেব, ei মত gেলা িকছুi নয়, আসেল আিম 
েকান কাজi করিছ না, ei েয পেনেরাটা িজিনেষর সােথ েয পিরচয় কিরেয় েদoয়া হল, কাজ ei পেনেরা জনi করেছ। তখন p  
আসেব, তাহেল কতর্ািট েক? েবদাn বলেছ কতর্া হেলন জীব। জীব েক? িযিন সবর্বয্াপী শুdাtা, মন, বুিd o aহংকােরর gিnেত 
যখন ei শুd ৈচতেnর আেলা eেস পেড় তখন ei বুিd o aহংকার চনমন কের jেল oেঠ, eখন েস মেন করেছ আিম সব িকছু 
করিছ। eর ািnর জn িযিন শুdাtা িতিন মেন করেত শুr কেরন েয, আিম করিছ, ei আিমটােকi কতর্া বলা হ । িকnt িতিন 
কখনi িকছু কেরন না। তাঁর uপর কখনi কেমর্র ছাপটা পেড় না। আিম যতkণ শtrর বয্াপারটা পুেরাপুির না জানিছ, pকৃত শtr 
েক, েকাথায় েকাথায় েস লুিকেয় থােক, তার kমতাটা কতটkু egেলা না জানা েগেল শtrেক নাশ করব িক ভােব। কমর্i হে  
মাnেষর সব েথেক কােছর শtr, ei কমর্েক যিদ নাশ করেত হয় কেমর্র ei বয্াপারgেলা পির ার ভােব না জানা থাকেল আমরা 
ভুলভাল জায়গােত হানা িদয় হয়েতা ভােলা িজিনষ gিলেকi েশষ কের েদব, যার ফেল মিুko আমােদর নাগােলর বাiের aেনক 
দেূর চেল যােব।  
 

 গীতারo ei মত, তিুম যিদ মেন কর আিম েবশ আনেn আিছ, তাহেল থাক আনেn, েতামার যিদ মেন dঃখ, ক , 
েশাক, েমাহ যা হoয়ার েহাক, আিম ভােলাi আিছ, তাহেল তিুম তাi থাক। িকnt যিদ েতামার মেন হয় জীবেনর ei dঃখ-ক , 
েশাক-েমাহ েতামােক aিত  কের েরেখেছ, তুিম আর সh করেত পারছ না, eর েথেক েবিরেয় আসেত চাiছ, তখন গীতা েতামােক 
বলেব, তাহেল তুিম আমার কােছ eেসা, আিম েতামােক িশিখেয় িদি  িকভােব তিুম ei dঃখ-ক  েথেক পিরtাণ পােব। েসiজn 
pথম েথেকi ভারেত কখন ধমর্ pচার করা হেতা না, আর ধমর্াnেরর েকান বয্াপার ভারেত িছল না। আমােদর মিুন ঋিষেদর বkবয্ 
িছল, যিদ েতামার গাtদাহ েবেড় যায়, যিদ মেন কর গাtদােহর jালা আর সh করেত পারা যাে  না, তখন তুিম আমার কােছ 
eেসা আিম বেল েদব eর েথেক িকভােব পিরtাণ পােব। িহndধেমর্র তাi েকান pচার িছল না, িহndধেমর্ িঠক িঠক pচার sামীজী 
শুr কেরিছেলন শুধু ী ানরা েযভােব েজার কের ধমর্াnর করিছেলন েসটােক pিতেরাধ করার জn। আtরkার জn ঐটুk খুবi 
pেয়াজন িছল, sামীজী যিদ eতটkু pচার না করেতন তাহেল িক েয হত বলা মুশিকল, সারা ভারত েথেক হয়েতা সমs ধমর্ মুেছ 
েযত। িকnt িহndরা িনজেদর ধমর্ কখনi pচার কের না।  
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 যাঁরা jানী, আtার দশর্ন কেরেছ, তাঁরা আমােদর বয্াখয্া কের বেল েদেবন তিুম ei কারেণ ক  পা , আসেল তিুম 
েতামার pকৃত srপেক ভুেল েগছ। ফেল েতামার মেন িবিভn কামনা-বাসনার uদয় হে । কামনা-বাসনা পুরেণর i া যখন জাgত 
হে  তখন েসটা আবার মন, বুিdর gিnেত eকাt হেয় যাে । মন বুিd eরা িনেজর মত লািফেয় েবড়াে  আর তুিম মেন করছ 
egেলা আিম, িকnt ogেলা েতা েতামার নয়। েকান িজিনেষর সােথ aেনক িদন স  করেত করেত ঐ িজিনষটার সােথ আমার eকটা 
eকাt েবাধ জnায়। pথেম মেন করেত শুr করিছ eটা আমার, েসখান েথেক মেন হেত থাকেব eটাi আিম। eরপর েকu যখন 
েসi িজিনষটােক িনেয় হাঁটেত শুr কের েদয়, আিমo তার েপছেন েপছেন চলেত শুr কের িদলাম, কারণ eর সােথ আিম eক হেয় 
েগিছ। aথচ ei িজিনেষর সােথ আমার েকান সmকর্i েনi, আিম েতা ei িজিনষটা নi, আর eটাo আমার নয়। েযমন বাছুরেক 
ধের িনেয় েযেত শুr করেল গro তার বাছুেরর েপছেন েপছেন েযেত শুr কের েদেব। আtা, িযিন শুd ৈচতn, তাঁরo িঠক ei 
দশা হয়, ািn বশতঃ িনেজেক মন, বুিd o aহ ােরর সে  eকাt কের েনয়। আর মন বুিdর যখন েখলা চলেত থােক তখন শুd 
আtা মেন কের আমার ক  হে , আমার আনn হে । মন, বুিd আর aহ ার িনেজেদর মেধয্ েখলা করেছ, কখন মারামাির 
করেছ, কখন আনn করেছ। ভারত পািকsােনর িkেকট ময্াচ হে , ভারেতর েকu আuট হল আিম কাঁদেত শুr করলাম, েকu চার 
ছkা মারল আিম আনেn লাফােত শুr কের িদলাম। িসেনমা েদখার সময় িহেরা িহেরাiন আনn করেল আমার আনn হে , oেদর 
িবরহ হেল আিম কাঁদেত শুr করলাম। মেন করিছ oেদর dঃখটা আমার, aথচ আিম েকান ভােবi eেদর সােথ জিড়েয় নi। 
েকাথায় েকাn  aিভেনতা aিভেনtী aিভনয় কেরেছ, েসটােক ছিব তেুল িসেনমা েদখাে , আিম eখন েসটােক েদেখ হতবাক হি । 
আtার সােথ মন, বুিd আর aহ ােরর িঠক ei িজিনষটাi হয়। মন, বুিdরা kkেরর বা ার মত িনেজেদর মেধয্ েখলা কের যাে , 
iিndয় iিndয়ােথর্র uপর েখলা করেছ, েচাখ দৃে র uপের, কান িণর uপের েখলা করেছ, মাঝখান েথেক আমার েকান সmকর্i 
েনi aথচ eেদর সােথ আিম লািফেয় েবড়াি । pথেম বলেব তুিম িনেজেক eেদর েথেক আলাদা করেত েশখ, তারপর eকটা 
aবsার পর আিম িনেজi egেলা েথেক আলাদা হেয় যাব। মন, বুিd আর aহ ােরর েখলাটা তারপের িক হেব? েযমন চলিছল 
েতমনi চলেত থাকেব। জগতেক েকu পাlােত পারেব না, জগৎ েযমন চলিছল েতমনi চলেত থাকেব, িকnt মাঝখােন আিম জগৎ 
েথেক েয মgু হি লাম, েসখান েথেক আিম সের আসব, আিম আর মgু হব না। eiটাi গীতা েবাঝাে , eটা হে  যাঁরা খুব 
u sেরর, তttদশর্ীেদর কথা। িকnt আমরা যারা aিত সাধারণ েলাক আমরা েতা eত u sেরর কথােত িক বলেত চাiেছ বুঝেত 
পারব না। তখন আমােদর যাঁরা ঋিষরা িছেলন, তাঁরা আমােদর জীবনটা যােত eকটু ভােলা কের চলেত পাের, জীবনটা যােত 
শািnপূণর্ হয় তার জn তাঁরা বণর্া ম pথােক িনেয় eেলন। 
 

 iদািনং কােল বণর্া ম pথা িনেয় aেনক তকর্িবতকর্ হে  িঠকi, িকnt গীতার ভা  িলখেত িগেয় আচাযর্ শ র s  কের 
বেলi িদেয়েছন যারা ধমর্ মােন না, েবেদর কথােক েশষ কথা বেল sীকার কের না, তােদর জn বণর্া ম ধমর্ নয়। যারা িনেজর 
বেণর্র কাজ িঠক িঠক ভােব কের uপেরর িদেক uঠেত চায় তােদর জni বণর্া ম ধমর্। িকnt যিদ েকu মেন কের আিম যা আিছ 
েবশ আিছ, eর uপের oঠার আমার েকান pেয়াজন েনi, তাহেল তােক বণর্া ম ধমর্ মানেত হেব না। বণর্া ম ধমর্ হে  pকৃিতর 
রােজয্ মায়ার aধীেন, তাi বণর্া ম pথা েকান িদনi সব িদক িদেয় trিট মুk হেত পােরনা। শুধু বণর্া ম ধমর্i নয়, েয েকান pথা 
তা গণতnti েহাক আর রাজতnti েহাক বা eকনায়কতnti েহাক, েকান তnti সmূণর্ ভােব trিট মুk হেত পারেব না। েমেয়েদর যিদ 
কম বয়েস িবেয় েদoয়ার pথা চালু করা হয় তখন eক ধরেণর সমsা হেব, েবিশ বয়েস িবেয় েদoয়ার েরoয়াজ চালু করেল তখন 
আেরক ধরেণর সমsা হেব। আমােদর আড়াi হাজার বছেরর েয iিতহাস িলিখত হেয় আেছ, তােত েদখা যায় েকান pথাi িচরsায়ী 
ভােব pিতি ত হয়িন। তার মেধয্ বণর্া ম pথাi ভারেত সব েথেক েবিশ িদন ধের চেল eেসেছ। আর eটাo িঠক েয, ভারেতর 
সামািজক গঠন eমনi হেয় আেছ েয eখান েথেক বণর্া ম pথা আর রাজধেমর্র pিত আnগতয্, ei dেটা িজিনষ েকান িদনi িবলুp 
হেব না। eখােন যার হােত শাসন দN তার কােছi সবাi মাথা নত কের, আেমিরকা o iংলয্ােN ei িজিনষ হয় না। িকnt ভারেতর 
মািটর eমনi gণ েয eখােন dজন েলাক eকিtত হেলi eকটা জাত বািনেয় েনেব আর যার হােত শাসন তার কথাi শুনেব েকান 
p o করেব না রাজােক। েয েকান eকটা pথা িদেয় সামািজক বয্িধেক কখনi দরূ করা যায় না। sামীজী তাi বলেছন – eটা 
হে  বাত বয্ািধর মত, পােয়র বাত সারােত েগেল েসটা েকামের ধরেব, েকামর েথেক সারােল েসi বাত ঘােড় আসেব, েকাথাo না 
েকাথাo বাতটা েথেক যােব। েসiজn েকান সামািজক বয্বsা কখনi সmূণর্ rেপ সাথর্ক হয় না। ঐ pথাটােক েমেন িনেত হয়। 
যখন েকান শাসক দল aতয্াচার করেত শুr কের তখন সমাজ েসi শাসক েগাি েক uেl েফেল েদয়। েয eখন গিদেত eেসেছ 
েসo িক িচরকাল থাকেব? কখনi না, েযিদন েস ফায়দা েলাটার sেযাগ সnান করেত শুr করল, িনেজর হােত kমতার aপবয্বহার 
কের aতয্াচার করেত শুr করেব, eকটা িবnd পযর্n সমাজ সh করেব, তারপর তােক ছুঁেড় েফেল েদেব। 
 

 eখােন গীতােত েয বণর্া েমর rপেরখা েদoয়া হেয়েছ, তােত গীতার েমৗিলক দশর্ন হে  জীবেনর মূল uেd  হে  
মিুk। িকnt সাধারণ মাnষ মিুkর জn pstত নয়। েসiজn সাধারণ মাnষেক ধমর্ েশখােনা হয়। জn সূেt, পিরবার সূেt েয কাজ 
েতামার কােছ eেস েগেছ, েসi কাজটােক তুিম িন া িনেয় করেত থাক, কাজ করেত থাকেল তুিম েসখান েথেক আেs আেs uপেরর 
িদেক uেঠ আসেব। েযিদন আধয্ািtকতার ভাব িনেজ েতামার ঘাড়টােক ধের েনেব, েসi িদন তিুম an িদেক চেল েযেত পারেব। 
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েয েকান বড় কাজ যখন হয়, েসi কাজটা কখনi মাnষ করেত পােরনা। যারঁা সািহতয্ রচনা করেছন, ছিব আঁকেছন, স ীত সাধনা 
করেছন, িবjােনর নতনু নতনু আিব াের েয িবjানী িনরnর pয়াস চািলেয় যাে ন আর যারা আধয্ািtক সাধনা করেছন, eঁেদর 
মেধয্ যাঁেদরেক সমাজ ে  বেল sীকিৃত িদে , মতৃযু্র dেশা বছর পর eকজন s ােক িঠক িঠক মলূয্ায়ন হয়, eঁরা িকnt েকান িদন 
বেলন না েয eটা আিম কেরিছ। eঁরা বেলন আিম ei কাজটােক ভােলাবাসতাম, তারপর েকান eক aদৃ  শিk আমােক ঘােড় 
ধের ঐ কাজটা কিরেয় েনয়। sামীজীেক েদখেল িজিনষটা আরo পির ার হেয় যায়। eকটা aবsা পযর্n িতিন িনেজ সাধনা কের 
েগেলন, সাধনা করেত করেত eকটা aবsার পর েদখেছন েকান িকছুi আর তাঁর eিkয়ােরর মেধয্ েনi। সাধারণ sের eকটা েছেল 
আর েমেয়র পিরচেয়র পর uভয় uভয়েক ভােলাবাসেত শুr করল। আলাপ েথেক ভােলাবাসা হেত হেত হঠাৎ তােদর মেধয্ িমলন 
হেয় েগল। eরপর eকজন আেরকজনেক ঘাড় ধের সব িকছু করােত শুr কের। তখন dজেন eক হেয় েগল। েকu যখন েয েকান 
িবদয্ার সে  eক হেয় যােব তখন েস িবদয্ােক িনেয় িকছু করেত হেব না, িবদয্াi তখন হাত ধের তােক সব িকছু করােত থাকেব। 
eকটা েছেল যখন eকটা েমেয়েক তার pিত আকিষর্ত করার জn তার বািড়র সামেন িগেয় ঘুরঘুর করেছ, বnুেদর সে  আDা 
মারেছ, বnুেদর িদেয় িচিঠ পাঠায়, ধমর্টাo িঠক তাi। মিnের িগেয় যখন pণাম করেছ, যখন শাst পড়েছ, পূেজা করেছ, জপ 
করেছ, ধয্ান করেছ egেলা সবi হে  ভগবােনর নজরটােক তার িদেক আকৃ  করার pেচ া। আসল েয েpম শুr হয়, েমেয় 
যতkণ না রাজী হে  ততkণ শুr হেব না। ভগবান যতkণ না তােক ধের িনে  ততkণ তার িকছুi হেব না। আধয্ািtক জীবন 
শুr হয় তখনi যখন ভগবান তােক ধরেব। তার আেগ পযর্n আধয্ািtক জীবন শুri হেব না, শুধু ধমর্ জীবেনর মেধয্i ঘুরপাক 
করেত থাকেব। আিম eখন যিদ বিল hাঁ আিম ভগবানেকi চাi, তাহেল আমােকo eiভােব ঘুরঘরু কের েযেত হেব। কতিদন 
করব? েসটাo ভগবানi জােনন কতিদন ঘরুঘরু করব। eকশটা জn হাজারটা জn হেত পাের। ঘুরঘরু করেত করেত যখন বয্াkলতা 
বাড়েত থাকেব, তখন হঠাৎ ভগবান ঘােড় ধের েনেবন। েলখােলিখর েkেto িঠক eটাi হয়। আিম eকটা ভাবেক িনেয় মাথায় 
েখলাি , েখলােত েখলােত eক সময় ভাবটাi আমােক ধের েনেব। যখন ধের েনেব তখন মেন হেব েযন ঘােড় eকটা েপতনী 
বেসেছ। ঠাkর যখন সাধনার aবsায় আেছন, েসi সময় তাঁর gােমর eক মিহলা ঠাkরেক েদেখ বলেছ – বাবাঃ, মেন হে  eেক 
েযন বােঘ ধেরেছ। বাঘ যখন ছাগলেক িশকার কের তখন তােক েখলােত শুr কের। ভগবান বােঘর মত যখন কাuেক ধের েনয় 
তখন তােকo আেগ েখলােত শুr কেরন, eiবার তার আধয্ািtক জীবন শুr হেত যাে । গীতােত পুেরা ei আধয্ািtকতার বণর্না 
করা হেয়েছ, িকnt eখনo আমরা েয জায়গাটােক আেলাচনা করেত যাি  eটা খুব সাধারণ sের ধমর্ িক রকম হয়, তার সmেn বলা 
হে । কারণ সাধারণ মাnষ eত িকছু করেত পারেব না, আধয্ািtকতার িকছু জােনo না, েবােঝo না, তার েসi রকম আgহo 
েনi। িকnt eেকবােরi েয রসাতেল েযেত চায় তাo না, eকটু iে  আেছ, ধেমর্র বয্াপাের eকটু uৎsকতাo আেছ। তখন তােদর 
গীতা বলেছ, Don’t try t o become Be . . িকছু হoয়ার েচ া কেরা না, যা আছ তাi থাক। eটাi হে  িহndধেমর্র মূল কথা। 
ী ান, iসলাম ধেমর্ বা anাn ধেমর্ ধমর্টা হে  becomi ng, আমােক ভk হেত হেব, আমােক সnয্াসী হেত হেব, িযশুর কােছ 

েযেত হেল আমােক ী ান হেত হেব, আlার কােছ েযেত হেল আমােক মসুলমান হেত হেব, মােন আিম আিছ eকটা হেত হেব 
আেরকটা। িহndধেমর্ বেল – না, েতামােক িকছু হেত হেব না, তুিম যা আছ তাi, তুিম নারী হo পুrষ হo, যাi হo েতামােক আর 
িকছু হেত হেব না। eখন যিদ েকান ধমর্ বেল পুrষ না হoয়া পযর্n েকান গিত না, েযমন ৈব ব ধমর্ বেল কৃ  ছাড়া গিত নাi, তার 
মােন আমােক কৃ  ভk হেত হেব, ei ধরেণর িচnা ভাবনা সmণূর্ rেপ িহndধেমর্র মূল আদেশর্র িবrেd যাে । েসiজn েগাঁড়া 
ৈব বেদর িহndধমর্ sীকার কেরনা, মা াচাযর্েকo তাi িহndধমর্ grt েদয়িন। 
 

 eখন eকজন eেস বলল, আিম কেলেজ aধয্াপনা কির আিম িক ধািমর্ক হেত পাির? িহndধমর্ বলেব hাঁ পারেব। 
আেরকজন eেস বলল আিম eকজন গৃহবধু আিম িক পারব ধািমর্ক হেত? hাঁ তিুমo পারেব। আিম ঝাড়দুার, তিুমo পারেব। 
েকাথাo কাrর aবsা েথেক সের eেস eকi পথ ধের চলেত বেল হেব না, িহndধমর্o ei িজিনষেক েকান ভােবi gহণ কের না। 
িহndধমর্ ছাড়া বািক সব ধমর্ ei পথ িদেয়i চলেছ। eরা বলেব আেগ তিুম পিরবিতর্ত হo, িহnd ধমর্ বলেব, না তুিম যা আছ তাi 
থাক। বণর্া ম ধমর্ eiখান েথেকi শুr হয়। বণর্া ম ধেমর্র মূল তtt হে  েতামােক িকছু হoয়ার েচ া করেত হেব না, তুিম যা আছ 
তাi থাক, ঐখান েথেকi েতামার ভগবােনর িদেক যাtা শুr করেত পারেব। তুিম শূd পিরবাের জn িনেয়ছ তােত হেয়েছটা িক, 
ঐখান েথেক তিুম েসiভােবi ভগবােনর কােছ যােব eকজন bাhণ েযভােব ভগবােনর কােছ যােব। আমােদর শােst েকাথাo বলেছ 
না েয ভগবান লাভ করেত হেল শdূেক bাhণ হেয় জnােত হেব। bাhণেদর মেধয্ পেরর িদেক aেনেক েলাভী হoয়ােত তারা 
তােদর sােথর্র কথা েভেব শােstর নানান রকেমর সংjা িদেত শুr করল। িকnt গীতােত েকাথাo ei ধরেণর uেlাপাlা কথা 
বলেব না। তুিম bাhণ বংেশi জn নাo, িক শূd বংেশ জni নাo, eখান েথেকi তুিম oপেরর িদেক চেল আসেত পারেব, 
েতামােক bাhণ হেত হেব না, bাhণেকo kিtয় হেত হেব না। eকবার যিদ ei ধরেণর পিরবতর্ন শুr হেয় যায়, সামািজক বাঁধন 
বেল আর িকছুi থাকেব না।  
 

 আiনsাiেনর Rel at i vi t y েক িনেয় বাটর্াN রােসল খুব মজাকের ABCof Rel at i vi t y   নােম eকটা খুব নামকরা বi 
িলেখেছন। বiটার বkবয্ আমােদর ভাষায় ei রকম – ei কলকাতা শহর আেছ, শহের aেনক েরলoেয় েsশন আেছ, হাoড়া, 
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িশয়ালদহ, eখন নতুন কলকাতা েsশনo হেয়েছ, শহরতলীেত িললুয়া আেছ, েবলুড়, বািল, utরপাড়া আেছ, an িদেক 
uেlাডা া, দমদম, েবলঘিরয়া iতয্ািদ েsশন আেছ। eখন যত েsশন আেছ, েsশেনর আেশপােশ যত বািড় আেছ সব েরাজ 
পাlাপািl কের জায়গা বদল কের েনয়। আিম সকােল িগেয় হাoড়া েsশেন িটিকট কাuন্টাের িজেjস করলাম – দাদা আজেক 
েবলুড় েsশন েকাথায় আেছ? কাuন্টার েথেক আমােক বলা হল – েবলুড় েsশন আজেক সাuথ িশয়ালদেহর কয্ািনং চেল েগেছ। 
েবলুড় েsশন কয্ািনং চেল েগেছ! তাহেল বালী েকাথায় েগেছ? বালী েতা আজেক চেল েগেছ বয্ারাকপুের। তা আমার েতা বালী 
যাoয়ার িছল। বালীর েকাথায় যাoয়ার িছল আপনার? বালীর তকর্িসdাn েলেন যাoয়ার িছল। o, বালীটা বয্ারাকপুের েগেছ িকnt 
তকর্িসdাn েলনটা েগেছ সাতরাগািছ, আজেকর িদনটা eটা eiভােব থাকেব। আগামীকাল eটা an রকম হেয় ঘুের যােব, েকাথায় 
যােব বলা যাে  না। ei পিরিsিত যিদ হয় তাহেল মাnষ eর কত িহসাব রাখেব! েরাজ সকাল েবলায় বুিকং kাকর্েদর কােছ িলs 
চেল eেলা তােত বলা হে  আজেক সকােল বালী বধর্মােনর কােছ আেছ, বধর্মান utরপাড়ার কােছ আেছ আর utরপাড়া ৈনহািট 
চেল েগেছ। ei যিদ aবsা হয় তােত বড় বড় কmুয্টারi সামলােত পারেব না আর বুিকং kাকর্ আর যাtীেদর িক aবsা হেব! 
আমােদর মুিন ঋিষরা ei বয্াপারটােক সামলবার জn শহর gেলা েযমন eকটা জায়গায় aবিsত, বািড়gেলা েযমন eকটা িনিদর্  
জায়গােত িsত হেয় আেছ, িঠক েসi রকম বণর্gেলােকo eiভােব eকটা জায়গায় িsর কের িদেলন। আজেক সকােল তিুম bাhণ, 
কাল dপুর েথেক kিtয় হেয় যােব আর পরশু িদন িবেকল েথেক শূd হেয় যােব, তুিম eiিট কেরা না। আমােদর ভারেতর বতর্মান 
িশkা বয্বsায় সবাi bাhণ হেয় িশkা pিত ােন pেবশ কের আর সবাi বিনয়া হেয় েবিরেয় আসেছ। িবদয্া aজর্ন েক করেত যায়? 
bাhণরাi িবদয্া aজর্ন করেত যােব। তাi bাhণ হেয় সব িব িবদয্ালয় gেলােত আসেছ আর েসখান েথেক পাশ কের িহসাব কের 
েকান েকাmািন কত েপ পয্ােকজ েদেব। েযিদন েদখেলা ভারেত iি িনয়ারেদর ভােলা চাকিরর বাজার আেছ, সারা েদেশর বাবা মারা 
েছেলেক iি িনয়ার করেত uেঠ পেড় েলেগ েগল। আবার েযিদন েদখেলা ময্ােনজেমন্ট লাiেন ভােলা মাiেন সবাi eমিবe পড়ার 
জn ছুটেলা। ফেল মাঝখােন েযসব কােজর জn েলাক দরকার েসখােন uপযুk েলাক পাoয়া যাে  না। eটাo িঠক ঐ রকম বালী, 
েবলুড় সকাল েবলােত ডানা লািগেয় uেড় uেড় জায়গা পােl িনে । তখনকার িদেন সমােজর anশাসন eমন কেঠারi িছল েয, 
েদখত েদখত েতামার েভাগ করার i া আেছ তাহেল তুিম বণর্া ম ধেমর্র বাiের িগেয় েভাগ কর। িdতীয়তঃ েয েকu eেস বলেত 
পাের আিম ধমর্ মািননা, তাহেল বণর্া ম ধমর্ েতামার জn নয়। যিদ িহndধমর্েক আিম sীকার কির, তাহেল িহndধেমর্র uেd  হে  
মিুk, মিুki যিদ uেd  হয় তাহেল আিম েয েকান বেণর্ েথেকi মুিk লাভ করেত পাির। eনারা তাi খুব েকৗশেল eকটা 
িজিনষেক আেরাপ কের িদেলন, েয বেণর্ যত েবিশ sেযাগ-sিবধা েদoয়া হেয়েছ েসi বেণর্র েলােকেদর তত তয্ােগর করেত বলা 
হেয়েছ। bাhণ হেল েতামােক শীত-gী  েভার েবলায় sান কের eত গায়tী জপ করেত হেব, eত েবদ মুখs করেত হেব, eত 
uেপাস করেত হেব। kিtয় হেল যুেd েতামােক মের যাoয়ার জn pstত থাকেত হেব। 
 

 কাশী িব নাথ মিnের eকটা kেয়া আেছ, েকu যিদ তার মেনর i া িনেয় েসi kেয়ােত ঝাঁপ মাের তাহেল তার েসi 
i  পূণর্ হেয় যােব। eকজন মুিচ িছল, েস ভাবেছ, আমার eiেতা জীবন, সারাটা িদন খািল জুেতা ৈতরী করেত করেত সমs জীবন 
েকেট েগল, আিম ঐ kেয়ােত ঝাঁপ িদেয় pাণতয্াগ করব। মিুচ eখন ঝাঁপ িদেত eেসেছ েদেখ িব নাথ মিnেরর পাNারা েদৗেড় 
eেস তােক আটকাে , আের দাঁড়াo দাঁড়াo, ঝাঁপ েদoয়ার আেগ িঠক কর মের তিুম িক হেত চাo। মুিচ িকছুkণ িচnা কেরi 
বলেছ, আিম মের bাhণ হেত চাi। ei কথা বেল তার মেন পড়ল, oেদর gােম eক bাhণ িছল, েরাজ তােক েভারেবলা sান 
করেত হত, েরাজ aেনক শাst মখুs করেত হত, মখুs না করেত পারেল পিNতজী তার িপেঠ েবত মারত। ঐ কথা মেন হেতi মিুচ 
বলেছ, bাhণ হেয় আমার কাজ েনi, বা া বয়স েথেকi aত মার আিম েখেত পারব না। eর েথেক ভােলা kিtয় হoয়া, তেলায়ার 
থাকেব, েঘাড়া থাকেব, আমােক সবাi মানেব, ভয় পােব। েভেবi মেন হল, িকnt যিদ েকান যুd হয় তাহেল েতা আমার pাণ চেল 
েযেত পাের। যিদ মেরi যাi তাহেল kিtয় হেয় আমার লাভটা িক হেব। eর েথেক ভােলা েশঠজী হoয়া, গিদেত আরাম কের 
বসব, pচুর টাকা-পয়সা হেব, েরাজ pচুর েলাকজন আমার কােছ আসেব। তখন তার মেন পড়ল, oেদর gােম eক েশঠজী িছল, িক 
eকটা ফাটকা েখলেত িগেয় oেতi তার সব টাকা-পয়সা চেল িগেয় েদuিলয়া হেয় যায়, পের পুিলেশ তােক ধের িনেয় যায়। না 
বাবা তাহেল ৈব  হেয় কাজ েনi। তাহেল আিম িক হব? আিম মিুচi হব, মুিচ হেয়েতা ভােলাi আিছ, িদেন dেটা কের জুেতা 
বানাব আর আনেn থাকব। তখন পাNারা বলেছ, বয্াটা তুi েতা মুিচi আিছস, মুিচ হেয় জnাবার জn আবার ঝাঁপ মারেত চাiিছস 
েকন, যা বািড় িগেয় জুেতা বানা।  
 

 সমােজ তখন ei তয্ােগর uপের খুব েজার েদoয়া হত, যত আিম তয্াগ করেত পারব সমাজ তেতা আমােক oপেরর 
িদেক রাখেব। যখন আিম বলিছ আমার টাকা-পয়সা যা আেছ সব সমােজর জn তয্াগ করেত রাজী আিছ, আিম তখন হেয় েগলাম 
ৈব । আিম সমােজর জn pাণ িদেত রাজী আেছ, তখন আিম kিtয়। আিম আমার সব িকছু, েদেহর যত sখ, খাoয়া, ঘুম সব 
সমােজর জn তয্াগ করেত রাজী আিছ তখন আিম bাhণ। আেগকার িদেন যিদ sাতক রাsা িদেয় েযত, সামেন েথেক যিদ রাজা 
আসেতন, রাজা তখন রথ েথেক েনেম িগেয় sাতকেক রাsা িদেয় তােক সmান িদেতন। ei সmান েকন িদে ন? তিুম িবদয্াচচর্ার 
জn েতামার সব sখেক িবসজর্ন িদেয়ছ। িবিভn sৃিতেত আেছ, েয bাhেণর কােছ টাকা-পয়সা থাকেব তােক আর bাhেণর মত 
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সmান েদখােব না। eiভােব বণর্া েমর মত eকটা pথােক খুব দঢ়ৃ ভােব সমােজ েগঁেথ িদেয় সমােজর unিত আর বয্িkগত ভােব 
eকজেনর মুিkর রাsােক sগম করা হেয়িছল। আজেক েয ভারত যতটুk eখনo মাথা u ঁচু কের দাঁিড়েয় eকমাt ei বণর্া ম pথার 
জni দাঁিড়েয় আেছ। িকnt আমরা eর আেগo বেলিছ েয েকান সামািজক pথা কখনi সmুণর্ হেত পােরনা। িকছু িদন থাকার পরi 
েস dগর্n ছাড়েবi। sামীজীo বলেছন – ei বণর্া ম pথা dগর্n ছড়াে , যত তাড়াতািড় eর সংsার করা হয় ততi ভােলা।  
 

 eখন সমােজ বণর্া ম pথা েমাটামুিট ভােব বলা যায় আর আেগর মত েনi। eখন ভারেত eকটা ঝাঁkিন েদoয়া হে । 
যখনi েকান aবতার পুrষ আেসন, তখনi ভারেত eকটা ঝাঁkিন লােগ। ei ঝাঁkিনেত oপেরর িজিনষ নীেচ যায় নীেচর িজিনষ 
oপের যায়, ঐটাi তখন শk হেয় দািঁড়েয় যায়, eরপর eটাi কেয়ক হাজার বছর ধের চলেত থাকেব। ঠাkর আসার পরo eকটা 
েজার ঝাঁকািন চলেছ, eর ফেল েয পিরবারgেলা oপেরর িদেক চেল আসেব তারা হাজার বছর oপেরi থাকেব, যারা নীেচ চেল 
েগল তারা হাজার বছেরর জn নীেচ চেল েগল। শ রাচাযর্o eেস eকটা িবরাট ঝাঁkিন িদেয়িছেলন, িতিন aেনক জায়গােত 
িনmবেণর্র েলােকেদর ধের ধের kিtয় বািনেয় িদেয়িছেলন। আচাযর্ শ র aব  পির ার কের বেল িদেয়েছন – যারা েবদ মােননা, 
ধমর্েক যারা aথর্হীন মেন কের তােদর কােছ বণর্া ম ধেমর্র েকান uপেযািগতা েনi।  
 

 eখন eকটা সমsা eর মেধয্ আসেত থাকেবi। েযমন আমরা eখােন pায় সtর জেনর মত গীতা aধয্য়ণ করিছ। eর 
মধয্ েথেক িকছু ে াতা বলেছন আমরা শাst কথাi শুনেত চাi, an িদেক িকছু ে াতা বলেছ, শাst শুনেত শুনেত আমরা kাn হেয় 
েগিছ, eখন eকটু হিরনাম কীতর্েন মােতায়ারা হেয় নৃতয্ করা েহাক। eখন যারা শাst শুনেত চাiেছ তারা িক করেব? তারা বলেব – 
শাst কথা শুনেত যিদ পছn হয় তাহেল েশান, আর যিদ না পছn হয় তাহেল েগেটর বাiের িগেয় নৃতয্ কর। ভারেত িঠক ei 
সমsাটাi হি ল, গির  সংখয্ার িহndরা বলিছল আমরা সামািজক িsিতশীলতা চাi, আমরা ধমর্ চাi, আমােদর কাrর কাrর 
জীবেনর uেd  মুিk, েতামােদর যিদ না পছn হয় েm  হেয় তুিম সমােজর বাiের িগেয় aবsান কর। sামীজীo pচN গালাগািল 
িদেতন, িতিন বলেছন – ভারেত িশব eiভােব ষাঁেড় চেড় েবড়ােবন, ীকৃ  eiভােব বাঁিশ বাজােবন, মাকালী eভােবi পাঁঠা 
খােবন, যার পছn হেব না েস ei ভারতভিূম েছেড় চেল যাক। বেলi sামীজী বলেছন – শালারা যায়o না, eখানকার an খােব 
আবার eখানকার িনnা করেব। িহndধমর্ সমােজর মেধয্ eকটা ধমর্ীয় সমতা বজায় রাখার জn ei ধরেণর pথাgেলােক িনেয় 
eেসিছেলন। eকিদেক বলেবন আিম বণর্ধমর্ pথা মানেবা না an িদেক বলেবন আিম িহnd, তা িক কের হেব, িহndধমর্ মােনi 
বণর্া ম ধমর্। যিদ আধয্ািtক জীবন েতামার uেd  না হয়, সামািজক িsিতশীলতা যিদ না মােনা তাহেল তিুম িহnd িকেসর। আিম 
জাতফাত মািননা eকিদেক বলেছ আবার িনেজর েমেয়র িবেয় েদবার সময় sজািত পােtর সnান কের, egেলা হে  চরম শঠতা। 
বণর্া ম ধেমর্র মেূল রেয়েছ বয্িkগত েkেt আধয্ািtক unিত আর সমি গত েkেt সামািজক িsিতশীলতা। ei dেটা িজিনষ আেস 
eকমাt বণর্া ম ধেমর্র মাধয্েম। যিদo uপিনষেদ বণর্া ম ধমর্ সmেn খুব eকটা িকছু না বলেলo গীতােত eেক খুব grt েদoয়া 
হেয়েছ। কারণ মহাভারেতর সমেয় বণর্া ম ধমর্ খুব দৃঢ় ভােব সমােজ pিতি ত হেয় িগেয়িছল। গীতােত কমর্েক পু াnপু ভােব 
িবে ষণ কের ei কমর্েক েকnd কের eনারা eকটা সংsােক দাঁড় কিরেয় িদেলন কমর্েক িঠক িঠক ভােব anশীলন করার জn। ei 
সংsার নাম হল বণর্া ম ধমর্। েসi বণর্া ম ধমর্ সmেn eবার গীতা িক বলেছ েদখা যাক – 
 

bাhণkিtয়িবশাং শdূাণা  পরnপ। কমর্ািণ pিবভkািন sভাবpভৈবg র্ৈণঃ।।৪১।। 

 মানবজািতেক েবঁেচ থাকেত েয কাজ gেলােক সব সময় করেত হয়, েসi কাজ gেলােক bাhণ, kিtয়, ৈব  আর শূd 
ei চারেট জািতেত িবভাজন করা হেয়েছ। িকভােব িবভাজন করা হেয়েছ? sভাবpভৈবgর্ৈণঃ, তােদর pকৃিতেত েয sভাব রেয়েছ 
েসi anসাের তােদর ei চারেট ে ণীেত িবভাজন করা হেয়েছ। eনােদর eকটা মত িছল েয, যিদ েকান bাhণ বংেশর েছেলর 
sভােব যিদ সব সময় রণং েদিহ ভাব থােক, ei জnটা না হয় েস েকান রকেম কািটেয় েদেব িকnt পেরর জেn েস তার ei 
sভােবর জn kিtয়kেল িগেয় জn েনেব। মাnেষর েয রকমিট sভাব থােক েসi anসােরi তার জn হয়। ei মত কতটা িঠক বা 
ভুল আমােদর পেk বলা সmব নয়, তেব গীতার কথা বেল আমােদর uেপkা করার েকান কারণ েনi।  
 

 eর আেগ ভগবান চতুথর্ aধয্ােয় বেলিছেলন – চাতুবর্ণর্য্ং ময়া সৃ ং gণকমর্িবভাগশঃ, িতনেট gেণর anসাের আিমi ei 
চারেট বণর্েক সৃি  কেরিছ। eখােনo ei কথাi বলেছন আমার pকৃিতেত আমারi kমতােত ei চারেট বণর্েক সৃি  করা হেয়েছ। 
eেদর pেতয্েকর কমর্ িবভাগ করা আেছ, েক েকাn  কাজটা করেব। eর ফেল িক হয়? সামািজক িsিতশীলতা বজায় থােক আর eেক 
aপেরর কেমর্ নাক গলােত পারেব না। িহnd সমােজ pথম েথেকi িঠক কের েদoয়া আেছ ei কাজ পুrেষর, ei কাজ নারীর, ei 
কাজ aমুক জািতর, ei কাজ ei জািতর। pেতয্েকর কাজgেলােক েয িবভাজন করা হেয়েছ, েসটা তােদর িনজs kমতা আর gণ 
েদেখ িবভাজন করা হেয়েছ। হঠাৎ খামেখয়াল বশতঃ িকছু িবভাজন করা হয়িন। সবাi বেল ধেমর্র নােম যত েলােকর সংহার হেয়েছ 
an েকান িকছুেত eেতা েলােকর সংহার হয়িন। িকছুিদন আেগ eকটা সমীkােত বলা হে  গত শতাbীেত ধেমর্র নােম eক 
েকািটরo িকছু কম েলাক মারা েগেছ, an িদেক সামািজক sিsরতােক বজায় রাখার জn সারা িবে  দশ েকািটরo েবিশ েলাক 
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মারা েগেছ। sয্ািলেনর সময় পুেরা রািশয়ােত না েখেয় eক েকািট েলাক মারা িগেয়িছল। েকান বণর্া ম pথা িছল না, সব িকছু 
েভেঙ িদেয় সরকার িনেজর কbায় িনেয় িনল। িকnt ভারেত বণর্া ম pথা েকন িটেক িগেয়িছল? মাnেষর sভাবিট েযi রকম, তার 
gণাবলী েযমনিট েসiভােবi তােদরেক কাজ েদoয়া হত। িঠক ei কথাi eখােন আচাযর্ বলেছন – যােদর মেধয্ সttgণ েবিশ 
আেছ তােদরেক িবদয্াজর্ন eবং িবদয্ার pসােরর দায়ীt েদoয়া হল। েতামার মেধয্ রেজাgণ েবিশ আেছ? িঠক আেছ সমাজেক 
সামলােনার দায়ীt েতামােক েদoয়া হল। তিুম eকটু িহসাবী েলাক, িঠক আেছ তিুম ৈবে র দায়ীt সামলাo, ৈব  মােন শুধু টাকা-
পয়সা রাখা নয়, পুেরা aথর্নীিতেক িনয়ntণ কের সমােজর aথর্াভাব, েভাগয্ সামgীর aনটনেক আটকােনা। যখন aেনক টাকা জেম 
েযত তখন eরা eকটা মিnর বািনেয় িদেতা, মিnর বািনেয় েদoয়ােত aেনক েলাক কাজ েপেয় েগল, আর টাকাটাo েরgেলট হেয় 
েগল। েতামার মেধয্ ei ধরেণর েকান gণ েনi িঠক আেছ তুিম েসবামূলক কাজ করেত থাক। তিুম েতামার িনেজর খুিশমত কাজ 
করেত পারেব না, েতামার sভাব আর েতামার মেধয্ িক ধরেণর gণ আেছ েসgেলা েদেখi েতামার কাজ িঠক কের েদoয়া হেব। 
েবলুড় মেঠ যখন েকu সnয্াসী হেত আেস তখন তােকo বেল েদoয়া হয়, জপ-ধয্ান পের হেব আেগ েসবা কর, সাধুেসবা আর 
সমাজেসবা। কারণ আমরা sভােব েবিশর ভাগi শূd। bাhণ হেত েগেল েয েয gেণর দরকার তা আমরা কlনাi করেত পািরনা। 
আমােদর েকান gণi েনi িকnt আমরা সবাi চাiিছ kমতা, টাকা আর সmান। েসবক হবার আেগ সবাi েসবয্ হেত চাiেছ, ei 
কের পুেরা সমাজ বয্বsা চুরমার হেত চেলেছ। ei িজিনষটােক eনারা আটেক িদে ন, আটকবার জn পুেরা ধেমর্র anমিত িনেয় 
আসেছন। েতামার ধমর্ েতামােক ei করেত বলেছ, মাnষ ধমর্েক eকটু ভয় পায়। তিুম যিদ bাhণ হেত চাo, আেগ েদেখ নাo 
bাhেণর িক িক gণ থাকেল পের তিুম bাhণ হoয়ার েযাগয্াতা aজর্ন করেত পারেব  – 
 

শেমা দমsপঃ েশৗচং kািnরাজর্বেমব চ। jানং িবjানমািsকয্ং bhকমর্ sভাবজm ।।৪২।। 

 bাhেণর িক রকম sভাব হেব েসটা eখােন বলা হে , eরা আেগ েষাড়শ aধয্ােয় ei gণgেলা িনেয় আমরা িবsািরত 
আেলাচনা কেরিছ। শমঃ o দমঃ, িনেজর মন আর iিndেয়র uপর পুেরা িনয়ntণ থাকেব। েশৗচং, bাhণেক সব সময় তার সব িকছু 
পির ার পির n রাখেত হেব। kািnঃ হে  kমা, েকu যিদ তাঁর েকান kিত কের েদয় তােক িতিন kমা কের েদন, বদলা েনoয়ার 
েকান িচnাi মেনর মেধয্ uঠেব না। বদলা েনoয়ার ভাবটা থােক kিtয়েদর। আজর্বm , bাhেণর মেধয্ সরলতার ভাব থাকেত হেব। 
েকান ধরেণর কপটতা, ছল চাতুিরর ভাব থাকেল েস bাhণi নয়। jানং িবjানং, শাst aধয্য়ণ আর শােstর তtt িচnন সব সময় 
কের েযেত হেব। সব েথেক বড় কথা হে  আিsকয্ং, aিs ভাব, ঈ রi সতয্ আর শােstর pিতিট বাকয্ েয সতয্ eেত aগাধ িব াস 
থাকেত হেব। যিদ শাst বােকয্ িব াস না থােক তাহেল তিুম bাhণ হবার েযাগয্ নo। eখন যারা bাhণ আেছ তােদর েয েছেলেমেয় 
হেব আমরা িক কের জানব বড় হেয় eরা িক হেব, েকাn  িদেক যােব। eটা হে  eখনকার িদেনর pথম সমsা। িdতীয় সমsা 
হে , bাhণ, kিtেয়র িবভাজনটা েকান বয়েস করা হেব। eখন েযমন সnান gাজুয্েয়ট িক েপাs gাজুেয়ট হেয় যাoয়ার পর িঠক 
করা হয় েকান েপশা বা জীিবকােক েস েবেছ েনেব। iদািনং কােল েকান bাhণ পিরবােরর সব িকছুেত যিদ bাhণ sভাব থােক, 
আর ekশ বছর বয়েস েসi পিরবােরর েছেল িমিলটািরেত িগেয় েযাগ িদল। eখন ekশ বয়স পযর্n বািড়র েয িশkা-দীkার 
কালচাের বড় হল েসটা বৃথা হেয় েগল। ekশ বছর পযর্n েসi bাhণ পিরবাের েথেক তয্াগ, তপsা, িতিতkা iতয্ািদ, eরপর েস 
িবজেনস ময্ােনজেমেন্ট ঢুকেলা, eখােন েস িশkা েপল েয কেরi েহাক েতামার পেকট ভেরা। তার ফেল পিরবাের eত িদেনর যা 
িকছু িশkা েপেয়েছ সবটাi তার বৃথা হেয় েগল। eকজন ডাkার পিরবােরর েছেল ekশ বছর পযর্n ডাkাির পিরেবেশ বড় হল, 
eরপর েস চেল েগেল iি িনয়ািরংe, তার eতিদেনর পিরেবশ েসটা eখন আর েকান কােজi eেলা না। eকটা dেটা বয্িতkম 
থাকেতi পাের, d চারজন মার খােব িঠকi, িকnt বণর্া ম ধমর্েক ধের রাখেল সামািজক িsিতশীলতা েযমন থাকেব সােথ সােথ 
িনেজর o বািক সকেলরo ম ল হেব। eখন সব েভে  েগেছ, েক েকাn  িদেক যােব েকu বলেত পারেছ না। িকnt বণর্া ম ধেমর্ 
েতামার যখনi জn হল েসিদন েথেকi েতামার রাsা িনধর্ািরত হেয় েগল। eখন ekশ বছর, বাiশ বছের িগেয় িঠক করেত হে  
আিম েকাn  িদেক যাব। তাi বণর্া ম ধমর্েক যাঁরা িঠক কের িদেয়িছেলন তাঁরা egেলা মাথায় েরেখi ei বণর্া ম ধমর্েক িনেয় eলন। 
eরপর বলেছন kিtেয়র িক sভাব হেব – 
 

েশৗযর্ং েতেজা ধিৃতদর্াkয্ং যেুd চাপয্পলায়নm । দানমী রভাব  kাtং কমর্ sভাবজm ।।৪৩।। 

 kিtেয়র sভােব সব সময় েশৗযর্ মােন শিkর pকাশ থাকেব, েতজ, শরীরটা সব সময় েতেজাদীp ভােব দীপয্মান থাকেব, 
ধৃিত, aেনকkণ ধের েকান কাজ করার পরo kিtয় kািn anভব করেব না, দাkয্, কাজকেমর্ খুব দk o েচৗখস হেব আর যেুd 
চাপয্পলায়নm , যুd ভূিমেত কখন িপঠ েদখােব না। রাজsােনর রাজা o ৈসnরা িছেলন ei রকম, মুঘলরা আমােদর েদেশ eত বছর 
রাজt কেরেছ শুধু ei রাজsােনর ৈসnেদর uপর ভরসা কের। eরা কখনi যুd ভূিম েথেক পালােত জানত না, যুd যখন করেত 
eেসিছ হয় যুd িজেত িফরব না হয় আমার জীবন িদেয় েদব। ei িনেয় রাজsােনর aেনক কািহনী আেছ। যুd ভূিম েথেক রাজা 
যিদ পািলেয় আসত রানী পযর্n রাজার আর মুখ েদখেব না, বেল িদত তুিম যুd ভূিম েথেক পািলেয় যখন eেসছ তিুম আমার কােছ 
মতৃ। ei আদশর্ িনেয় ভারত দাঁিড়েয় িছল, মের যাব তবু যুd ভূিম েথেক আিম পালাব না। আধিুনক যুেগর ভারত তার পূবর্জেদর 
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ei তয্ােগর কথা কlনাi করেত পারেব না। আজ eরাi জািতpথােক গালাগাল িদে । sামীজী েযটা বেলিছেলন, জািতpথার 
নােম u বেণর্র েলােকরা েয sেযাগটা িনে  েসটােক আটকােত হেব। দানমী রভাব , kিtয় দান করেব, bাhেণর কােছ aথর্ 
থাকেতা না তাi তােদরেক দােনর বয্াপাের িকছু বলা হত ন। ঈ রভাব  – সব সময় pভুt ভাব িনেয় শাসন kমতােক িনেরেপk 
ভােব pেয়াগ করেব। চাণকয্ নীিতেত আেছ, bাhেণর শিk হে  িবদয্া, রাজার শিk হে  ৈসn, ৈব েদর শিk হে  িবt আর 
পিরচযর্া করাটাi হে  শূেdর শিk। ৈব  আর শেূdর sভাব িক রকম – 
 

কিৃষেগৗরkয্বািণজয্ং ৈব কমর্ sভাবজm । পিরচযর্াtকং কমর্ শdূাsািপ sভাবজm ।।৪৪।। 

 ৈব েদর কাজ হে  বািণজয্া, কৃিষ o েগাপালন,  aেনেক মেন কেরন ীকৃ  িছেলন kিtয় িকnt আসেল ীকৃ  িছেলন 
যাদবkেলর তাi ৈব  বেণর্র িছেলন। আবার মহারােTর oিদেক যারা যাদব তারা িনেজেদর kিtয় বেল পিরচয় েদয়। িকnt যারাi 
চাষ-বােষর কাজ কের, েগাশালার রkণ আর েদখােশানা কের েসi anসাের eরা সবাi ৈব  জািতর। চাষ-বাষ আর েগাশালার 
কাজ ভারেত খুব ভাসমান, কখন kিtেয়র িদেক যায়, কখন শূেdর িদেক যায়, ei ধরেণর কােজর িকছু আnষাি ক কাজ িকছু 
ৈব রা কের, িকছু শdূরা কের িকছু kিtয়রা কের। িকnt মলূতঃ ei কাজgেলা ৈব রাi েবিশ সামলাত।  
 

 পিরচযর্াtকং কমর্ শূdাsািপ sভাবজm , পিরচযর্ার মত যত কাজ, েযমন েহােটল ময্ােনজেমন্ট পিরচযর্ার কাজ, ei 
কাজgেলা শূdেদর কাজ, িকnt eখন bাhণ েছেলরা েহােটল ময্ােনজেমন্ট কােজর জn লাiন িদে । িবিভn মাnেষর sভাব anযায়ী 
কােজর বণর্না কের eবাের মূল বkবয্ রাখেছন – 
 

েs েs কমর্ণয্িভরতঃ সংিসিdং লভেত নরঃ। sকমর্িনরতঃ িসিdং যথা িবnিত ত ণৃু।।৪৫।। 

 িনেজর িনেজর কাজ যিদ িঠক ভােব সmn করেত থােক তাহেল ei কেমর্র dারাi মাnষ িনেজর িসিd লাভ করেত 
পারেব। eটাi হে  কমর্েযাগ। sকমর্িনরতঃ িসিdং যথা িবnিত ত ণৃু, েহ aজুর্ন, িকভােব িনেজর িনেজর কমর্ কের িসিd লাভ কের 
eটাi eখন েতামােক বলিছ। আর িনেজর কাজ না কের aপেরর ধেমর্র কাজ যারা কের তােদর িক হয় ভগবান আেগi বেল 
িদেয়িছলন – sধেমর্ িনধনং ে য়ঃ পরধেমর্া ভয়াবহঃ, িনেজর কাজ কের কের মের যাoয়া aেনক ভােলা তবু aেnর sভােবর কাজ 
কখনi করেত েযo না, কারণ aেnর বণর্া েমর ধেমর্র an ানi হল aেধাগিতর কারণ। আজকাল যারা চাকির করেত যাে , eকটা 
চাকিরেত ঢুেকi িকছু িদন পেরi শুধু নজর থােক an েকাn  চাকিরেত eর েথেক ভােলা েপ পয্ােকজ আেছ, eেদর aেধাগিত ছাড়া 
আর েকান গিত েনi। িকভােব িনেজর বণর্া েমর কােজর dারা মাnষ িসিd লাভ কের? 
 

যতঃ pবিৃtভূর্তানাং েযন সবর্িমদং ততm । sকমর্ণা তমভয্চর্য্ িসিdং িবnিত মানবঃ।।৪৬।।  

 যতঃ pবৃিtভূর্তানাং, েযখান েথেক মাnষ আর যাবতীয় যা িকছু আেছ সবার জn হে , েযন সবর্িমদং ততm , আর েযটা 
িদেয় পুেরা িব  bhাN আ ািদত হেয় আেছ। ei িজিনষ gেলা কlনা করা খুব কিঠণ। খুব সহজ o কােছর কlনা হেত পাের 
সমুd। িবশাল aনn সমুd, েসi সমেুd িবরাট আকােরর িতিম মাছ আেছ, সমুেdi িতিম মােছর জn হে , সমুd না থাকেল িতিম 
মােছর uৎপিt হত না। আর সমুdi আবার তােক িঘের রেয়েছ। ভগবান িঠক তাi, ভগবান েথেকi সব িকছুর uৎপিt আবার 
ভগবানi সব িকছুেক েছেয় েরেখেছন। সমুেdর েথেকo আরo ভােলা uপমা হেত পাের সূযর্, িদেনর েবলায় আমরা সূেযর্র আেলােত 
বাস করিছ, আমােদর সবার aিst সূেযর্র জni, সূযর্ না থাকেল আমােদর েকান aিsti থাকত না। আর ei সূেযর্র আেলাi 
আমােদর পুেরা িব েক আ ািদত কের েরেখেছ। পৃিথবীটা সূেযর্র জn, পৃিথবীেত যা িকছু হে  সূেযর্র জni, গাছপালা, চাষ-বাশ। 
গাছপালা সব সূেযর্র জn, ei গাছ-পালােক ছাগল গr খাে , আমরা আবার ছাগেলর মাংস খাি , গrর dধ পান কের েবঁেচ 
আিছ, সবi সূেযর্র জn। an িদেক েসi সূযর্ আমােদর েঢেক েরেখেছ। আমার জn সূেযর্র জn, আমার িsিত সূেযর্র জn, যাবতীয় 
যা িকছু সব সূেযর্র জn। িঠক েতমিন ভগবান েথেকi সব সৃি  আবার ভগবানi পুেরা জগৎেক oতেpােতা ভােব েছেয় েরেখেছন।  
 

 ei ভগবানেক তুিম পূেজা কেরা, েয ভগবান েতামােক oতেpােতা ভােব েছেয় েরেখেছন। ভগবােনর পূেজা িকভােব 
করেব? মেntা ারণ কের? ফুল চnন িদেয়? না। sকমর্ণা তমভয্চর্য্, েতামার িনেজর কাজ িদেয় তাঁর aচর্না কর। জn সূেt েয কাজi 
েতামার কােছ eেস থাkক, তুিম সরকাির কমর্চারী হo, বা তিুম গৃহবধু হo তাo, তিুম শূd হo, bাhণ হo, যাi হoনা েকন, েয 
কাজটাi করছ েসটােক ভগবােনর পূেজা েভেব কর। eর আেগ আেগ বলা হেয়িছল িন াম কেমর্র কথা, eখন বলা হল ei িন াম 
কমর্i ভগবােনর পূেজা rেপ সmাদন কর। েয কাজi কের থােকা না েকন, েসটাi ভগবােনর পূেজা, ei ভাব িনেয় কাজ কর, 
তমভয্চর্য্, মােন তাঁর পূেজা। eiভােব পূেজা করেল িক হেব? িসিdং িবnিত মানবঃ, মাnষ িসিd েপেয় যােব। িক িসিd? মন েতামার 
eেকবাের পির ার হেয় যােব। মন পির ার হoয়া মােন, ঈ র jান বা bhjান লােভর জn েতামার মন pstত হেয় েগল। aথর্াৎ 
eiভােব পূেজা েভেব কাজ করেত করেত েতামার bhjান হয়েতা হেব না িকnt, eকটু আেগ েয কথাটা বলা হেয়িছল, ঈ র jান 
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বা bhjান eমিনেত কখনi হয় না, িতন যখন ঘােড় ধের েদিখেয় েদন ei দয্াখ্  আমার rপ, তাছাড়া ঈ র jান হয় না। িতিন 
ঘােড় ধরার আেগ পযর্n আমােদর ei pstিতেত সব সময় েলেগ থাকেত হেব। জিমর জ াল সব পির ার হেয় েগল, বীজটা ৈতরী 
আেছ িকnt বৃি  কেব হেব েসটা আমার হােত েনi। ঈ র jান, bhjান তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না, কেব কৃপা হেব আমরা জািননা, 
িকnt িতিন যখন ঘােড় ধরেবন তখন হেব, তার আেগ পযর্n আমােক িনেজর sধমর্ কের কের েখেট েযেত হেব, েখেট েখেট িবরাট 
pstিত কের রাখেত হেব, তার আেগ িকছুi হেব না। sধেমর্র pশংসা কের তাi বলেছন – 
 

ে য়াn  sধেমর্া িবgণঃ পরধমর্াৎ snি তাৎ। sভাবিনয়তং কমর্ kবর্nােpািত িকিlষm ।।৪৭।। 

 েনাংরা জায়গায় েয েপাকার জn হয় েসখানকার েনাংরা েপাকার েকান kিত কের না। েযমন েগাবের েয েপাকা হয় েগাবের 
েসi েপাকার েকান kিত হয় না, gবের েপাকাgেলা েগাবের খুব আনেn থােক। নদর্মার জেল েপাকা িকলিবল কের, ঐ নদর্মার জল 
েকu যিদ eক চুমুক পান কের তাহেল কেলরা হেয় তার জীবন সংশয় uপিsত হেব। িকnt েপাকাgেলা েতা সব সময় ঐ নদর্মার 
জেলi থােক, কi তার েতা িকছ ুহে  না। কারণ েয েযখােন জnায় েসi জায়গা তার কখন kিতকারক হয় না। েয মাnষ েয 
sভােবর জn েয বেণর্ জেnেছ, েসখােন কখনi তার েকান kিত হেব না, ঐ বণর্টাi তার পেk আদশর্। িহndেদর মেত মাnষ 
েসখােনi জnােব েয জায়গার জn েস uপযুk। কখন সখন েয ভলুভাল হয় না তা নয়, eক আধটা ভুলভাল জায়গায় জn িনেয় 
েনয়। sামীজীo বলেছন, েয েকান জীব েয মুিkর িদেক eেগাে  তােক ei ভারতভূিমেত জnােতi হেব। ভারেত জnােল eকটু 
ধেমর্র ভাব আসেবi। eরপর ভগবান বলেছন – 
 

সহজং কমর্ েকৗেnয় সেদাষমিপ ন তয্েজৎ। সবর্ারmা িহ েদােষণ ধেূমনািgিরবাবতৃাঃ।।৪৮।। 

 েহ aজুর্ন তুিম েয বেণর্ জn িনেয়ছ েসi বেণর্র কাজ কখন েছেড় িদেয় an বেণর্র কাজ করেত েযo না, তুিম মেন েরেখা 
ধূেমনািgিরবাবৃতাঃ, সব aিgi ধূম dারা আবৃত থােক। aব  গয্াস বা মাiেkােভন আgেনর কথা eখােন বলা হে  না, ীকৃ েতা 
জানেতন না েয ভিব েত মাiেkােভন আসেছ যােত েকান ধুেয়াi থাকেব না। বলেছন aিg েযখােন থাকেব েসখােন ধুেয়াo থাকেব, 
িঠক েসi রকম কাজ েযখােনi থাকেব িকছু েদাষo েসখােন থাকেব। তা bাhেণর কােজo েদাষ আেছ শূেdর কােজo েদাষ আেছ। 
েদাষ সব কেমর্i থাকেব, েসiজn sামীজী বলেছন – pat h of l i st resi st ence    anসরণ করেত। Resi st ence সব 
জায়াগেতi থাকেব, তেব l i st resi st ence । l i st r esi st ence  েকাথায় হেব? েতামার বংেশ েয কমর্টা আেছ। aব  iদািনং 
কােল egেলা aেনক িকছু পােl েগেছ, েসiজn egেলােক িনেয় েবিশ মাতামািত করার িকছু েনi।  
 

aসkবিুdঃ সবর্t িজতাtা িবগতsহৃঃ। ৈন মর্য্িসিdং পরমাং সnয্ােসনািধগ িত।।৪৯।। 

 মাnষ যখন eiভােব কমর্ করেত থােক, eকটা aবsােত িগেয় েস aসkবুিdঃ হেয় যায়, কােজর pিত আসিkটা থােক না। 
েসখান েথেক েস িজতাtা হেয় যায়, মােন তার সব িকছু িনেজর িনয়ntেণ চেল আেস, িবগতsৃহঃ, তার i া আকা া gেলা িsিমত 
হেয় যায়, egেলা eর আেগo aেনকবার uেlখ করা হেয়েছ। ৈন মর্য্িসিdং, তখন কেমর্র pিত আর েকান আসিk থােক না, 
আtার েয িনিkয়তার sভাব, েসi sভাবটা েস েপেয় যায়। যতkণ কাrর কেমর্র pিত আসিk থােক বুঝেত হেব ততkণ তার 
েভতের িকছু না িকছু কামনা বাসনা আেছ। েসiজn েয বেল আিম কাজ কের কের মের েযেত চাi, তাহেল বুঝেত হেব েস eখনo 
asেরর দেল আেছ, তার েভতের eখনo aেনক a টব ট আেছ। মুিkর িঠক আেগর aবsা হে  ৈন মর্য্। pথেমর িদেক সব 
িকছুেতi pচN কােজর pিত sৃহা, আর ফেলর pিত আসিk থাকেব। েসখান েথেক আেs আেs িনেজর sধেমর্র pিত আসিk 
আসেব আর সব কােজেত িন া আসেব। েসখান েথেক আেs আেs eকটা aবsায় eেস কেমর্র েয ফল তার pিত আসিkটা চেল 
যায়। আমার কাজ করার কথা, েয কাজটা সামেন eেস যােব েসটােক িন াপূবর্ক কের িদেয় খালাস, আমার আর িকছু চাiনা। eর 
পেরর েsেজ বলেব আমার কাজo চাiনা কােজর ফলo চাiনা। তাহেল তিুম িক চাiছ? আিম তাঁেক চাi, িযিন আমােক সৃি  
কেরেছন আিম তাঁেকi চাi, তাঁেক ছাড়া আমার আর িকছু লাগেব না। eটা হে  u তম aবsা। যারা সাধারণ মাnষ তার uপর 
egেলার েকান িকছুi pেযাজয্ নয়। েসখান েথেক যখন eকটু uপেরর িদেক oেঠ তখন sধমর্ পালন করেত শুr কের। sধমর্ পালেন 
কমর্ আর কমর্ফল ei dেটােক িনেয় eেগােত থােক। চলেত চলেত েস কমর্ফেলর i াটােক তয্াগ কের, কমর্ফল তয্াগ কের কতর্বয্ 
rেপ সব কমর্ কের যায়। eকটা aবsােত eেস কােজর ei sৃহাটাo তার চেল যায়, যিদ দরকার পেড় তাহেল কের েদেব, দরকার 
না থাকেল করেত যােব না। pথেম যায় কমর্ফলsৃহা, তারপের যায় কমর্sৃহা। eবাের েস jানভিkর জn pstত হেয় েগল। 
তারপর ভগবান কেয়কিট ে ােক পর পর বলেছন, মাnষ িকভােব িসিd লাভ কের – 
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িসিdং pােpা যথা bh তথােpািত িনেবাধ েম। সমােসৈনব েকৗেnয় িন া jানs যা পরা।।৫০।। 

 eরপর েথেক ভগবান বলেছন মাnষ িকভােব িসিdর িদেক agসর হয়। pথেম মাnষ তার িনেজর মেনর মত েয েকান 
কাজ করেছ, তারপর েসখান েথেক বণর্া েমর কাজ করেত শুr কের, eরপের কমর্ফেলর pিত sৃহা চেল যায়, তারপের কেমর্র pিত 
sৃহা চেল যায়। eখান েথেক eবার তার েয jানিন ার pািp হে  েসটা ভগবান aজুর্নেক সংেkেপ বলেছন –  
 

বdুয্া িবশুdয়া যেুkা ধতৃয্াtানং িনয়ময্ চ। শbাদীn িবষয়াংsয্k ব্া রাগেdেষৗ বযু্দs চ।।৫১।। 

 বুdয্া িবশুdয়া, বুিdেক পির ার করেত হয়। িকভােব পির ার করেত হয়? শাst বণ কের কের আর আচােযর্র স  কের 
কের। ধৃিত আtানং িনয়ময্ চ, ৈধযর্ সহকাের শরীর মন iিndয়ািদ যা িকছু আেছ সব gেলােক আেs আেs িনেজর িনয়ntেণ িনেয় 
আসেত হয়, যত রকেমর বাiেরর আকষর্ণ আেছ, েযমন শbাদীn  গান-বাজনা, নাটক নেভল, িটিভ েদখা egেলা েথেক শরীর মনেক 
িনয়ntেণ িনেয়, শরীেরর ধারেণর জn যতটুk pেয়াজন তােতo আসিk o েdষেক বজর্ন করেত হেব। পশুর মত েভাগবৃিtেক 
আটকােত হেব। আর িক করেত হেব – 
 

িবিবkেসবী লঘব্াশী যতবাক্ কায়মানসঃ। ধয্ানেযাগপেরা িনতয্ং ৈবরাগয্ং সমপুাি তঃ।।৫২।। 

 িবিবkেসবী, মােঝ মােঝ িনজর্েন eকাn বাস করেত হেব। েলাকজেনর মেধয্ বাস কের আধয্ািtক agগিত সmব হয় না। 
ঠাkর কথামেৃত aেনকবার বলেছন – মােঝ মােঝ গৃহীেদর সাধুস  আর িনজর্ন বাস করেত হয়, িতন িদন েহাক, eক মাস েহাক েয 
যত িদন পারেব। dধেক দi করেত হেল িনজর্েন দi পাতেত হয়, eকটু পেরi oটােক েনেড় িদেল দi আর জমেব না। আধয্ািtক 
সাধনা করেত করেত েয ভাবটুk জেম, েলাকজেনর মেধয্ থাকেল েসi ভাবটা বার বার নাড়া পেড় যায় বেল গাড় হেয় জমেত 
পােরনা। গীতার eiটাi ৈবিশ য্, শুr করেব খুব সাধারণ িজিনষেক িনেয়, oখান েথেক আেs কের েটেন oপেরর িদেক িনেয় চেল 
যােব। ekুিণ বলিছল বণর্া েমর মত সাধারণ পেথর কথা, েসখান েথেক আবার িনেয় চেল েগেল আধয্ািtকতার িদেক। তুিম যিদ 
মেন কর আিম aেনক কাজকমর্ কেরিছ eবার eকটু আধয্ািtকতার িদেক েযেত চাi, তাহেল মােঝ মােঝ eকাn বােস চেল েযেত 
হেব। লঘব্াশী, মােন slাহার করার কথা বলা হে । আচাযর্ eখােন বলেছন – যারা slাহারী তারা িনdা েদাষ, শারীিরক েদাষািদ 
েথেক মুk থােক। আধয্ািtক জীবেনর সব েথেক বড় শtr হে  িনdা আলs আর শরীেরর বয্ািধ। খাoয়া-দাoয়া িনয়িমত আর 
িনয়িntত করেল ei েদাষ gেলা চেল যায়। যার েবিশ ঘুম হয় তার মােন তার খাoয়া-দাoয়া trিটপূণর্। আমরা ভােলাভােব জািনo না 
েয আমার শরীেরর কখন েকান aবsােত িক িক িজিনষ আর কতটুk pেয়াজন, েসiজn আমরা aজােn aেনক েবিশ খাoয়া-দাoয়া 
কের েফিল। যতবাক্ কায়মানসঃ, শরীর, মন o বাণীেক সব সময় সংযত o িনয়ntণ রাখেত হেব। 
 

 ধয্ানেযাগপেরা িনতয্ং, সব সময় pচুর ধয্ান করার েচ া করেত হেব তা নাহেল েযাগ হয় না। eখােন িকnt জপেক েজার 
েদoয়া হে  না, আসেল ধয্ান না হেল আধয্ািtক জীবন eেগােত পাের না। ৈবরাগয্ং, ঈ রi সৎ আর বািক সব aসৎ, ei 
ভাবটােক মেনর েভতের সব সময় জাgত রাখেত হেব। সমুপাি তঃ, মােন eকাn বাস, slাহার, শরীর-মন-বাণীেক সংযত, সব 
সময় pচুর ধয্ান আর ঈ রi িনতয্ বািক সব aিনতয্ ei ভাবেক aবলmন কের মনেক সব সমেয়র জn জাgত রাখা, eigেলােক 
আ য় কের েতামােক আধয্ািtক সাধনার পেথ eেগােত হেব। আর িক –  
 

aহ ারং বলং দপর্ং কামং েkাধং পিরgহm । িবমচুয্ িনমর্মঃ শােnা bhভয়ূায় কlেত।।৫৩।। 

 আধয্ািtক সাধনােত মাnষ িকভােব eেগায়? aহ ার, কামরাগািদ পূণর্ বল, দপর্, কাম, েkাধ eigেলােক দমন কের 
eেগােত হেব। eiভােব eর আেগ আেগ েযgেলা করেত বলা হেয়েছ তার সােথ ei িজিনষgেলােক দমন কের eবং েদহ o 
জীবেনর pিত মমt েবাধেক তয্াগ করেল িক হয়? তার মন িচtেবেkপশূn aবsা pাp হয়। eiবার েস bেhর সে  eক হবার 
pstিত িনেয় িনল। bh হে ন শুd িনতয্ বst, eখন যিদ eখােন sিটেকর মত eেকবাের শুd জল থােক eর মেধয্ eক েফাঁটা 
কািল েফলেতo iে  করেব না। ei শুd জেলর সােথ যিদ eক হেত হয় তাহেল শুd জলi েমশােত হেব। েসiজn কেঠাপিনষেদ 
বলেছন – যেথাদকং শুেd শুdমািসkং তাদৃেগব ভবিত(২/১/১৫), িনমর্ল জেল যিদ েসi rপ িনমর্ল জল িমিশেয় িদেল dেটা জল 
eক হেয় যায়, মনটা যতkণ eেকবাের শুd না হেয় যায় ততkণ bেhর সােথ eক হেব না। আমরােতা ঈ েরর সােথ eক হেয়i 
আিছ, আমরা ঈ েরর বাiের নািক, মাছ িক সমেুdর বাiের নািক, েসেতা সমুেdর সােথ eক হেয়i আেছ, িকnt সমুেdর েয rপ 
েসi rেপ েনi। আিমo েতা ঈ েরর সােথ eক, িকnt পাথর্কয্ েকাথায় হে , আলাদা হে  ei শরীর, মন, iিndয়, বাণী egেলা 
রেয়েছ eরাi িবিভn রেঙর েখলা েদখাে । ei রঙgেলােক পির ার কের িদেল েয ঈ র েসi ঈ রi েথেক যােবন। utরেমr 
আর দিkণেমrেত জেল বরফ ভাসেছ, বরফ গেল েগেল েসi জেলর সােথ eক হেয় েগল। যিদ বেল মের েগেলেতা হেয়i েগল, না 
হেব না, কারণ মের েগেল সূk শরীরটা েথেক যােব, সূk শরীরটাo বরেফর eকটা টুকেরা। ঐ সূk শরীরেক না ভাঙা পযর্n 
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ঈ েরর সােথ eক হেব না। িকnt সূk শরীর িকছুেতi ভাঙেব না, সূk শরীর ভাঙা aতয্n কিঠন, ধয্ান কের িনেজর আtsrপেক 
না জানা পযর্n সূk শরীেরর নাশ হেব না। আমরা ঈ েরর সােথ eক, েভতের ঈ র বাiেরo ঈ র, েসi ঈ র সমুd, সি দানn 
সাগেরi আমরা ভাসিছ। আপিন যিদ মেন কেরন বরফ হেয়েতা েবশ আিছ, তাহেল তাi থাkন। যখন বরফ বরেফর সে  টkর 
েখেয় বরফ ভাঙেব তখন ক  পােব। আপনার aহ ার আমার aহ াের যখন েঠাকাঠুিক হেব তখন আমােদর েচােখ জল েবেরােব। 
েচােখর জল যখন খুব েবিশ েবেরােব তখন বলব – না ei ভােব বরফ হেয় আিম থাকেত চাiনা। তখন বলেব, তাহেল েতামার ei 
rপটােক ছাড়। rপটােক িকভােব ছাড়েব? ধয্ান কের জােনা েয তুিমo যা আর ঐ সমুেdর জলo তাi। তখন তিুম বলেত পারেব 
আমার ei বরেফর rপ লাগেব না। তেব বরেফর rপটােক গিলেয় দাo, গিলেয় িদেল তখন আর েকান েঠাকাঠুিক হেব না। eiটাi 
হে  গীতার uেd । eরপর বলেছন – 
 

bhভতূঃ pসnাtা ন েশাচিত ন কাkিত। সমঃ সেবর্ষ ুভেূতষ ুমdিkং লভেত পরাm ।।৫৪।। 

 িযিন bhsrেপ pিতি ত হেয় যান তখন তার িক লাভ হয়? েস আর েশাক েমাহ কের না। eiটাi aজুর্েনর সমsা িছল, 
aজুর্ন েশাক েমাহgs হেয় িগেয়িছল। তাi ভগবান সব িকছু েদিখেয় িদেয় বলেছন, তুিম bেhর সােথ eকবার যিদ eক হেয় েযেত 
পার তাহেল আর েতামার েশাক েমাহ আসেব না। সমঃ সেবর্ষু ভূেতষু মdিkং লভেত পরাm  -  আিম eকজনেক েদেখ আনn পাি , 
আেরকজনেক েদেখ িবরk হি , eখান েথেকi aশািn সৃি  হয়। eখন যিদ সবাi eক হেয় যায় তখন কাuেক েদেখ িবরk হব 
না, কাuেক েদেখ আনেn uৎফুl হেবা না। িযিন bhভূেত eক হেয় েগেলন, িযিন বুেঝ েগেলন আিম আর সমুd eক তখন সব 
বরেফর চাঁigেলােক েদেখ বলব – আের eরা েতা সব সমুd, বয্াটারা বরেফর rপটােক পিরতয্াগ করেছ না েকন। িকnt তাi বেল 
তখন আর েকান বরেফর চাঁigেলার pিত ভােলাবাসাo থাকেব না, আবার িবরিko লাগেব না, েস েজেন েগেছ eo যা আিমo 
তাi, আর সবাi তাi, সবi eক। েসi aবsায় যখন dেটা বরেফ েঠাkর হেব তখন বলেব – o িকছুi না, eেতা জেল জেল 
েঠাkর হে । িকnt anেদর iেমাশান েথেক েচােখর জল েবrে , তখন তােক বলেব – oের তুi তা নs , তুi সমুd। েস বলেব 
আিম মািননা। তখন েস কrণা পরবশ হেয় তােক গীতার uপেদশ েশানােব। গীতার uপেদশ মােন, eক কথায় বলেল বলেব, তুi 
eর েথেক আলাদা নয়, dেটাi সমdু। েস আবার মানেত চায় না। তখন তােক তাi eত ভােব েবাঝানর েচ া করা হে ।   
   

 ei kম anযায়ী যখন সব িকছু পির ার হেয় যায় তখন িক হয়? ঈ েরর বয্াপাের েয jান েসটা আেs কের ভেkর 
মেন েনেম আেস। িক রকম কের? 
 

ভkয্া মামিভজানািত যাবাn য ািs তttতঃ। তেতা মাং তttেতা jাtা িবশেত তদনnরm ।।৫৫।। 

 ঈ েরর ভk মােন িযিন ঈ েরর তttjান জােনন। িঠক িঠক ভk হে ন, িযিন ঈ র িক রকম, ঈ েরর িঠক িঠক সারটা 
িক, ঈ েরর srপটা িক eiটা জানেত পােরন। ঈ েরর srপটােক িযিন জােনন িতিনi িঠক িঠক ভk। ভkয্া মামিভজানািত, ভk 
তখন জানেত পােরন আিম িক রকম, যাবাn  যঃ চ aিs তttতঃ, আিম িক রকম েসটা িঠক িঠক তttতঃ জানেত পােরন। eকটা 
িজিনেষর pিত ভােলাবাসা জাগােত হেল েসi িজিনষটােক আেগ জানেত হয়, েয িজিনষটােক জানা যায় তােকi ভােলাবাসা যায়। মা 
িনেজর েছেলেক ভােলাবােস কারণ েস জােন েয e আমার সnান। eটা েশানা যায় েয, যখন েকান দা া হয়, িবেশষ কের িহnd 
মসুলমােনর দা া হয় তখন পিরিচতেদর েকu খুন করেত পােরনা, aপিরিচতেদরi খুন করেত পাের। লডর্ কািডর্গান িছেলন, যার 
নােম েমেয়েদর জামা কািডর্গান eেসেছ, dজন িছেলন েজনােরল, eরা আবার জামাi ভিgপিত িছল, eেদর মেধয্ িছল aহ ােরর 
লড়াi। িনেজেদর aহ ার আর েশৗযর্েক েদখােনার জn ফরাসী ৈসnবািহনীেক ছশ জন িbিটশ আিমর্ আkমণ কেরেছ। ফরাসীেদর 
মেধয্ িতন িদেক কামান দাগান িছল, সামেন আর di পােশ। eর মেধয্ লডর্ কািডর্গােনর জামাi আর ভিgপিত িনেজেদর kমতা 
েদখাবার জn আিমর্েদর িনেয় েবিরেয় েগেছ। তখন িযিন িচফ িছেলন িতিন বলেছন – মারাtক কাN হেয় েগেছ। তখন িতিন 
eকজন রাiডারেক িদেয় eকটা িচিঠ িদেয় পািঠেয়েছ ekুিণ আিমর্েদর িনেয় েফরত চেল আসেত, তা নাহেল eরা েকui বাঁচেব না। 
রাiডার েঘাড়া ছুিটেয় aডর্ার িনেয় েগেছ, িগেয় বলেছ sার eটা ভুল হেয় েগেছ ekিুণ েফরত আসেত বলা হে । সামেন েয িচফ 
িছল েস িচিঠ পযর্n িনল না, uপরnt িনেজর ৈসnেদর বেল িদেল েতামরা েকu আমার aডর্ার aমাn করেব না। তারপর েতা ফরাসী 
ৈসnরা িbিটশ আিমর্েক eেকবাের েকেট েশষ কের িদেয়েছ। ফরাসী ৈসnেদর েয েনতৃt িদি ল, েস eর আেগ eকবার িbেটন 
িগেয়িছল, েসখােন eকটা বড় পািটর্েত ei ভdেলােকর সে  খাoয়া দাoয়া কেরিছল। eক সময় dজেন খাoয়া-দাoয়া কেরিছল িকnt 
eখন তারা di শtrপেkর dজন েসনা pধান। ফরাসীর ৈসn pধান ঐ ভdেলাকেক েদেখi থমেক েগেছ। eকটু হেল েমেরi িদত, 
যাi েহাক থমেক িগেয় আর তােক মােরিন। eiভােব েলাকিট েবঁেচ যায়। eেক জানেতা বেল ভােলােবেসিছল। আমরা যােক জািননা 
তােক ভােলাবাসেত পািরনা। েসiজn বলা হয় t o know i s t o l ove    , ভােলাবাসা তখনi হয় যখন তােক জানব। ঠাkর 
দিkেন ের নেরনেক pথম আলােপর পর eকিদন বলেছন – eখন নব anরাগ eখন েবিশ েবিশ আসিব। েবিশ েবিশ আসা মােন 
িক, eখন নবাnরাগ, eেক aপরেক জানেত হেব। eেক aপরেক যত েবিশ জানেব তত েবিশ ভােলাবাসা হেব। আবার eটাo আেছ 
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েয, যত েতামােক জানিছ তেতা েতামােক আমােক েঘnা করিছ। িকnt eখােন ভগবােনর কথা বলা হে , ভগবােনর কথা যত েবিশ 
জানা হয় তত তাঁর pিত ভােলাবাসা গাঢ় হেত থােক। যত কম জানাজািন হেব ভােলাবাসা তত কম থােক। ei েয aেনেক বেল, 
aত শত আমার েজেন িক হেব। িকnt aত শত না েজেন থাকেল কখনi ভােলাবাসেত পারেব না। ভগবােনর gণ যিদ আিম নাi 
জািন, ভগবােনর তtt যিদ আিম নাi জািন তাহেল ভগবানেক আিম িক ভােলাবাসব! eiটাi eখােন বলেছন – ভkয্া 
মামিভজানািত, ভk আমােক জানেত পাের, িক রকম জােন, আিম েয রকমিট েসi রকমিট জানেত পাের।  
 

 তেতা মাং তttেতা jাtা িবশেত তদনnরm , ঈ র jান মােন eক হেয় যাoয়া, আমার েয িজিনষটার jান হেয় েগল েসi 
িজিনষটার সােথ আিম eক হেয় েগলাম। তথয্ জানােকi jান বেল না, iন্টারেনেট aেনক িকছু তথয্ আসেছ, িকnt েসটােক জানা 
বেল না। জানা মােন হে  oটার সে  eক হেয় যাoয়া। যখন আিম আgেন হাত িদি  তখনi আিম জানেত পাির আgেন পুড়েল 
িক হয়। ঐ jানটা েভতর েথেক আেস, িকnt তথয্ সব সময় বাiেরর েথেক আেস। jান আর তেথয্র eiটাi তফাৎ। eখন 
ভগবানেক আিম যত জানিছ েসটা আমার েভতর েথেকi আসেছ। যখন িঠক িঠক জানা হেয় েগল, ভগবান ei, তখন আমার আর 
ভগবােনর মেধয্ েকান তফাৎ রiল না। ei তttটােকi কিবেtর ভাষায় গীতায় বলেছন – িবশেত তদনnরm , ভগবােনর সােথ eক 
হেয় যায়। ভগবােনর মেধয্ িক ঢুেক যােব, ভগবােনর মেধয্ েতা েস ঢুেকi আেছ, ভগবানেক েজেন েগল মােন, তার বুিd েযটা িছল 
েসটা ভগবােনর মেধয্ হািরেয় েগল, তার িনেজর েয আলাদা aিst েবাধ িছল েসটা ভগবােনর aিsেtর মেধয্ eক হেয় িনেজর আর 
আলাদা aিst থাকল না। তখন তার আকারটাi শুধু থাকেব, িকnt েস তttতঃ েজেন েগল তুিমo যা আিমo তা, তখন ei শরীেরর 
পতেনর aেপkায় থােক বা aেনক সময় িনেজ েথেকi শরীর েছেড় েদয়।  
 

 ei হে  পdিত, pথেম ei kkর েবড়ােলর মত জীবন-যাপন করেব, টাকা-পয়সা, খাoয়া-দাoয়ার জn ছুেট মরেব। 
eখােন েথেক যখন মেনর মেধয্ eকটু ধমর্েবাধ uদয় হল তখন বণর্া ম ধেমর্ িনেজর sধমর্ পালন করেত থাকেব। sধমর্ মােন েয 
কাজটা েস িনেয়েছ, েসটােক িন া পূবর্ক করার পর ঈ রাপর্ণবুdয্া, সব কেমর্র ফল ঈ ের সমপর্ণ করেব বা িন াম ভােব কমর্ 
করেব। eiভােব কমর্ করেত করেত eকটা সমেয়র পর কমর্ফলsৃহা চেল যায়। েলােক আমােক ভােলা বলুক, েলােক আমােক 
মাnতা িদক, আমার pচুর টাকা-পয়সা েহাক ei কামনা gেলা চেল যায়। কতর্বয্ কমর্ eেস েগেছ তাi করিছ, কতর্েবয্র বাiের 
েকান কেমর্i আর আgহ েনi। তারপর eটাo চেল যায়, আিম শুধু ঈ রেক িনেয়i থাকব, তখন কমর্sৃহা তয্াগ হেয় েগল। ঈ রেক 
িনেয় থাকেত থাকেত ঈ েরর তtt jানটা েভতর েথেক েজেগ যায়। ঈ েরর jান যখন জাগেত থােক তখন েবাঝা যাে  েয মন 
পির ার হে । েযমন েযমন ঈ েরর তtt জানেছ েতমন েতমন মন পির ার হেত থাকেছ। েযমন েযমন মন পির ার হে , হেত 
হেত eকটা সময় dেটা eক হেয় েগল। eক হেয় েগল মােন, েস ঈ েরর মেধয্ pেবশ কের েগল। বাঘ েযন িশকারেক ধের িনেয়েছ, 
আর তার বাঁচার kমতা েনi, েকu বাঁচােত পারেব না, িশকারটা eবার বােঘর েপেট চেল যােব। িকnt eখােন ভগবােনর েপেট িগেয় 
নাশ হয় না, ভগবােনর সtা েপেয় যায়। ei কথা বলার পর বলেছন – 
 

সবর্কমর্াণয্িপ সদা kবর্ােণা মdয্পা য়ঃ। মৎpসাদাদবােpািত শা তং পদমবয্য়m ।।৫৬।। 

 ei ে াকিট খুব গভীর মমর্াথর্ক। েয মাnষ েয েকান কাজ, যা িকছু করেছ, েসi কাজ করার সময় যিদ েস মেনর মেধয্ 
ei ভাবটােক সদা জাgত রাখেত পাের, েহ pভু তিুমi আমার eকমাt আ য়, তিুম ছাড়া আর আমার েকান আ য় েনi, শ রাচাযর্ 
eখােন িনেজর েথেক েযাগ করেছন – সবর্কমর্ািণ pিতিসdািনেহািপ, pিতিসd কাজ, শােst েয কাজটা িনেষধ করা আেছ ei কাজিট 
কেরা না, েসi কাজo যিদ করেত থােক িকnt েস যিদ বেল আমার আ য় eকমাt ঠাkর, তখন িক হয়? মৎpসাদাদবােpািত শা তং 
পদমবয্য়m , আমার কৃপায় েস শা ত পদ েপেয় যায়, শা ত পদেক গীতা বলেছ শা তং পদ aবয্য়m । তার aথর্ হল, েয ঈ েরর 
pকৃত ভk, েয িঠক িঠক মেন pােণ ঈ েরর আি ত, তার আর কােজর েকান ভােলা মn থােক না। eর আেগ যত রকেমর কােজর 
কথা বলা হেয়িছল, িনতয্ কমর্, ৈনিমিtক কমর্, কাময্ কমর্ o িনিষd কমর্, ei কেমর্র সােথ শ র িনেজর েথেক েযাগ কের বলেছন, 
pিতিসdািনেহািপ, pিতিসd মােন eর বাiেরo যত েনাংরা কাজo যিদ েস করেত থােক তােতo তার িকছু পাপ পূণয্ েবাধ হেব না। 
আেগকার িদেন ভারেত তাi হেতা, ডাকাতর বndক িনেয় ডাকািত করেত যাে , যাoয়ার আেগ মাকালীর সামেন দাঁিড়েয় হাত েজাড় 
কের বলেছ – মা ডাকািত করেত চললুম। েতেলেভেলার মােঠ েয ডাকাত ীমােক ধেরিছল, েসi ডাকাতo মাকালীর ভk িছল। 
আমােদর কােছ সবটাi ধমর্ িছল, ডাকািত করেত েগেলo ধমর্েক anসরণ কের ডাকািত করত, িকnt ভগবােনর আি ত হেত হেব। 
eiখােন eেস an যত ধমর্ আেছ, সব ধমর্েক িহndধমর্ aিতkম কের যায়। ঈ রi বst বািক সব aবst, ei ভাব যখন েভতের 
জাgত হেয় যায় তখন আর মn কাজ ভােলা কাজ বেল িকছু থােক না। egেলা খুব u  ভাব, সাধারণ মাnষ ei ভাবেক ধরেতo 
পােরনা, তাi সবার জn আধয্ািtকতা নয়। ei ভাব িনেজর পুrষকােরর dারা আসেব না, ei ভাব হয় ঈ েরর কৃপায়, বেলi 
িদে ন মৎpসাদাদবােpািত, আমার কৃপােত। তার মােন ei নয় েয িনিষd কমর্ িনিষd থাকেব না, িনিষd কমর্ িনিষdi থাকেব িকnt 
তার জn আর েকান িকছুi আটকােব না। িনিষd কমর্ যখন েস করেব তার ফল েয েস পােবনা তা নয়, ফল েস পােব, কেমর্র 
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ফলটা যােব েকাথায়। তখন িক হেব? যিদ েস িনিষd কমর্ কের ভগবানi তখন তােক dেটা চড় মারেব। আেগ পুিলশেক িদেয়, eেক 
িদেয় তােক িদেয় হয়রািন কের ফলটা েভাগ কিরেয় িনেতন। eখন ভগবান িনেজi dেটা চড় কিষেয় েদন। িক ভােব ভগবান তােক 
চড় মােরন? সামািজক aপমান হেয় যােব, শরীের বয্ািধ eেস যােব। িকnt তারপরo যিদ েস ভগবােনর আ য়েক ধের েরেখ বেল, 
hাঁ, আিম েদাষ কেরিছ, তিুম মারার থাকেল মার। তখন েস বেল, েহ ভগবান ei চড়টা েতামারi েদoয়া। eiটাi হে  u তম 
শরণাগিত। েছাট েছেল বদমাiিশ করার পর বািড়র েকu যিদ তােক মারেত আেস েস তখন িক করেব? মােয়র কােছ ছুেট পালায়। 
িকnt মার কােছ যিদ বদমাiিশ কের থােক তখন েস েকাথায় যােব, মা যখন খুব মারেত থােক েস তখন আরo মােয়র আঁচেলর 
তলায় ঢুেক পেড়। eকটা aবsার পর মা েছেলেক kমা কের েকােল তেুল েনয়। ভগবানo িঠক তাi কেরন, ভগবানo মারেত শুr 
কেরন। তখন েস েকাথায় যােব, তিুম ছাড়ােতা আমার আর েকাথাo যাoয়ার জায়গা েনi। তখন ভগবান বলেছন মৎpসাদাদবােpািত 
শা তং পদমবয্য়m , আমার কৃপােত েস আমার শা ত aবয্য় পদ লাভ কের েনয়। eiখােন uপিনষদ আর গীতার িবরাট পাথর্কয্ 
eেস যায়। uপিনষদ eর ধাের কােছ না িগেয় বলেব কৃপা বেল িকছু েনi, েতামােকi সব িকছু করেত হেব। eরপর বলেছন – 
 

েচতসা সবর্কমর্ািণ মিয় সংns মৎপরঃ। বিুdেযাগমপুাি তয্ মি tঃ সততং ভব।।৫৭।। 

 েসiজn েহ aজুর্ন, েতামার যা িকছু আেছ, েতামার কমর্, েতামার বিুd সবটাi তুিম আমার uপর aপর্ণ কের বুিdেযােগর 
আি ত হেয় ei ভাব িনেয় তিুম আমােত েতামার িচtেক sাপন কর। eকটা েছেল যখন eকটা েমেয়েক ভােলাবােস তখন েছেলিটর 
িচnা ভাবনােত খািল েমেয়িটi ঘুরেত থােক, েমেয়িটর বাiের েস আর িকছুi ভাবেত পােরনা। নতনু িবেয়র পর stী যখন রাnা কের 
তখন sামীেক মাথায় েরেখ রাnা কের, নতুন sামী যা িকছু েকনাকািট কের সব তার stীর কথা মাথায় েরেখi কের, িঠক েতমিন তিুম 
যা িকছু করেব আমােক মাথায় েরেখi কর। আমার pিত েতামার ভাব, ভােলাবাসা eমন িনিবড় েয, েয যুdটা করছ েসটাo মেন কর 
আমার জni করছ। যুেd মার খা  আমার জni খা , জয় যখন পা  আমার জni পা । sামী-stীর েযমন িনিবড় ভােলাবাসা 
হয়, sামী যা িকছু কের stীর জni কের, stী যা িকছু কের sামীর জni কের, িঠক েতমিন তুিম সব িকছু আমার কথা মাথায় েরেখ 
আমার জni করেব। সাধারণ মাnষ ei ভাবেক ধারণা করেত পারেব না বেল আমােদর তttদশর্ীরা তাi ীকৃ  আর েগাপীেদর 
লীলােক িনেয় eেস ei ভাবটােক সাধারণ মাnেষর মেধয্ pচার কেরিছেলন। ঈ েরর pিত রাগাnরাগ ভিkটা িক রকম? েগাপীেদর 
ীকৃে র pিত েয ভােলাবাসা েসটা ei রকম। েগাপীরা সবর্দা ীকৃে র কথাi িচnা কের চেলেছন, ীরাধার েচাখ সব সময় 
ীকৃে র anরােগ রি ত। aথচ েদখুন, েগাপীেদর কথা, ীরাধার কথা মহাভারেত পাoয়া যায় না, গীতােতo েকান uেlখ েনi। 

সব েথেক pামািণক gn তােতo েগাপী বা ীরাধার েকান uেlখ পাoয়া যায় না। ীরাধার চিরt ভিk সািহেতয্ aেনক পেরর িদেক 
eেসেছ। মাnষ িকভােব ঈ রেক ভােলাবাসেব? ীরাধার মত, তাঁর কােছ ীকৃ  ছাড়া আর িকছু েনi। ীকৃ  যখন নgপেদ কন্টক 
আ ািদত বন পেথ চেলেছন তখন ীরাধা তাঁর সূk শরীরেক ীকৃে র চরণতেল িবিছেয় িদে ন যােত ীকৃে র েকামল চরণ 
কন্টেক িবd না হয়। egেলা খুবi u  ভিk ভােবর কথা, সাধারণ েলােকেদর egেলা েশানার জni নয়। যাঁরা খুব u  ে ণীর 
সাধক তাঁরাi eর eকটু বুঝেত পােরন িক বলেত চাiেছ। eরপর বলেছন – 
 

মি tঃ সবর্dগর্ািণ মৎpসাদাৎ তির িস। aথ েচৎ tমহ ারাn ে া িস িবনkয্িস।।৫৮।। 

 eবার ভগবান পুেরা িজিনষটােক আেs আেs gিটেয় িনেয় আসেছন। তিুম যিদ আমােক েতামার িচেt পুেরাপুির বিসেয় 
নাo তাহেল – সবর্dগর্ািণ মৎpসাদাৎ তির িস, যত েতামার আপদ-িবপদ আেছ সব আপদ-িবপদi আমার কৃপােত tিরেয় যােব। 
িকnt – aথ েচৎ tমহ ারাn ে া িস িবনkয্িস, যিদ তিুম িনেজর aহ ার বশতঃ আমার কথা না anসরণ কর তাহেল েতামার সব 
িকছুi নাশ হেয় যােব। নাশ হেয় যােব মােন িক যুেd েহের যােব, িক তুিম মারা যােব iতয্ািদ? না তা নয়, েতামার uেd টা হে  
মিুk লাভ করা বা মিুkর পেথ eেগান। eর েকানটাi তাহেল েতামার হেব না। তুিম eখন িবিভn েযািনেত ঘুরেত থাক।  
 

যদহ ারমাি তয্ ন েযাৎs iত মnেস। িমৈথয্ষ বয্বসায়েs pকিৃতsব্াং িনেযাkয্িত।।৫৯।। 

 শুধু তাi নয়, eবার েতামােক আিম কােজর কথা বলিছ। eখােন মূল িবষয় হে  যুdেক িনেয়, তুিম িনেজর েবাকা 
aহ ােরর জn মেন করেছ েয, আিম যুd করব না, ei িচnা করাটাi েতামার বৃথা। eটা েতামার িমথয্া কlনা ছাড়া িকছুi নয়, 
কারণ pকৃিতsব্াং িনেযাkয্িত, েতামার েয pকৃিত, েতামার েযটা sভােব আেছ, েসটাi েতামােক িদেয় যুd কিরেয় ছাড়েব। eকজন 
রাজার eকটা খুব দামী েঘাড়া িছল। েঘাড়া eকিদন ঘুেমর মেধয্ sp েদখেছ, েকান eক যুd করেত িগেয় তার পােয় েচাট েলেগেছ। 
eখন েঘাড়ার সাiেকােসাময্ািটক সমsা eেস েগেছ। eখন েস eকটা পা মুেড় িনেয়েছ, িকছুেতi eকটা পা আর নামাে  না। 
েঘাড়ার দৃঢ় ধারণা হেয় েগেছ েয তার পা েমাড়া, যুেd তার হাটু েভেঙ েগেছ। রাজা তাঁর দামী েঘাড়ার ei aবsা েদেখ মহা 
dভর্াবনােত পেড়েছন, aেনক ৈবদয্, কিবরাজ েদখান হল, িকnt িকছুেতi িকছু হে  না, েঘাড়া িকছুেতi পা আর নামাে  না, যখন 
দাঁড়ায় তখন িতনেট পােয় দাঁড়ায়, যখন হােট তখন খুিড়েয় খুিড়েয় হােঁট। eরপর aেনক েখাঁজাখুিজর পর eক ৈবদয্েক পাoয়া েগল, 
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সব শুেন ৈবদয্মশাi রাজােক বলল, রাজা মশাi, আপিন eকটা যুেdর পিরকlন কrন, আর খুব েজার কাড়া-নাকাড়া, ঢাক-েঢাল 
বাজােত শুr কrন, শুেন মেন হেব েযন িবরাট যুd লাগেত যাে । ৈবেদয্র কথামত eকটা নকল যুেdর বয্বsা করা হেয়েছ। কাড়া-
নাকাড়া, ঢাক-েঢােলর আoয়াজ হেতi সব ৈসnরা েদৗেড় eেস েঘাড়ার িপেঠ লািফেয় uেঠi dm  dm  কের gিল ছুড়েত শুr কেরেছ। 
ei সেবর মেধয্i রাজাo েদৗেড় eেস ei েঘাড়ািটর িপেঠ uেঠi তলেপেট লািথ েমেরেছন। eখন েঘাড়ার pকৃিতেত eমন হেয় 
আেছ েয, েযi রাজা eেস uেঠেছন েঘাড়াo তখনi েদৗড়ােত শুr কেরেছ, েদখেছ তার েমাড়া পািট খুেল েগেছ। েঘাড়ার সিতয্ যিদ 
পা েমাড়া থাকেতা তাহেল েঘাড়ােক েকu েদৗড় করােত পারেতা না, িকnt েঘাড়ার পা েকাথাo যায়িন, পা আেছ, িকnt াnবশতঃ মেন 
করেছা আমার পা েনi। িকnt িঠক সময় eেল েঘাড়ার েদৗড়ান শুr হেয় যােব। aজুর্ন যিদ বেল, আিম যুd ভূিম েছেড় চললাম, আর 
ek ুিণ যুd যিদ শুr হেয় যায়, aজুর্ন সের যােব। িকnt যখনi হা হা, h h, মােরা কােটা ei সব আoয়ােজ uঠেত শুr করেব তখন 
aজুর্নi েদৗেড় eেস যুেd েনেম পড়েব। krেkt যুেdর আেগ বলরাম বেল িদেলন, আিম ei যেুd সবাiেক িনেজর েচােখর সামেন 
মরেত েদেখেত পািরনা। ei বেল িতিন krেkt যুdেkt েছেড় িদেয় তীথর্ মেণ েবিরেয় পড়েলন। তীথর্ মণ েসের িফের eেস 
েদেখন তখন dেযর্াধন o ভীেমর মেধয্ গদাযুd চলেছ। ঐ যুেd িতিন িবচারক হেয় বেস পড়েলন। বলরােমর pকিৃত েকাথাo হািরেয় 
যায়িন। আর যখন dেযর্াধনেক ভীম মারেলন তখন বলরামo লাঙল তুেল বলেছন – eটা মারাtক anায় হেয়েছ, আিম পুেরা 
পৃিথবীেক ংস কের েদব। তখন ীকৃ  দাদা বলরামেক eiটাi বলেলন – যখন ধমর্যুd হল তখন েতা আপিন তীথর্ করেত েবিরেয় 
েগেলন, আর eখন eেস ধমর্ েদখাে ন! eiটাi pকৃিতর ৈবিশ য্, pকৃিত েকান ভােব েকাথাo চেল যােব না। তিুম মেন করছ 
pকৃিতেক asীকার করেব, িকnt পারেব না, তুিম মেন করছ আিম যুd করেবা না, তিুম যুd না কের যােব েকাথায়, েতামার pকৃিতেত 
যুd জn েথেকi রেয়েছ। pকৃিতi েতামােক েটেন eেন যুd কিরেয় ছাড়েব। রাজসভােত eক সাধুবাবা eেসেছন, রাজােক েদেখ 
বলেছন – িক রাজা, aেনক িদনেতা হল eবার সব িকছু েছেড় িদেয় চল সnয্াস েনেব। রাজা বলেছ – আিম জ েল েগেল 
েসখােনo eকটা সাmাজয্ দাঁিড়েয় যােব। ei কথােকi আরo িবsার কের ভগবান বলেছন – 
 

sভাবেজন েকৗেnয় িনবdঃ েsন কমর্ণা। কতুর্ং েন িস যেnাহাৎ কির sবেশাহিপ তৎ।।৬০।। 

 েহ aজুর্ন, ei েয যুেdর নানা রকেমর েকৗশল, যুেd িনেজর েশৗযর্ pদশর্ন করা, ei ধরেণর kিtেয়ািচ িবিভn মানিসক 
বৃিtেত েতামার মন পুেরাপুির আ n হেয় আেছ, েসiজn তুিম েয েমােহ পেড় aিবেবকবশতঃ বলছ আিম যুd করব না, তিুম যুd 
না কের থাকেতi পারেব না, যুdi েতামােক েটেন িনেয় যােব। েতামার sভাব যখন েতামােক যুেd েটেনi িনেয় যােব তাহেল তিুম 
েকন িমিছ িমিছ sধমর্ পালন করেত চাiছ না, তিুম sধমর্ পালেনর জn যুdi কর।  
 

 eটাi হে  মূল কথা। dঃেখ পেড়, কে  পেড়, েমােহ পেড় আমরা aেনক সময় aেনক িকছুi কের েফিল েযটা আমার 
sধেমর্র মেধয্ পেড় না। িকছুিদন পের েদখা যােব েযখােন িছলাম েসখােনi আবার আমােক েটেন িনেয় দাঁড় কিরেয় িদেয়েছ। 
েসiজn কখনi িনেজর ধমর্েক ছাড়েত েনi, িনেজর ধমর্ েছেড় িকছু করােত েকান লাভ হয় না। যখন aযথা েযেচ িনেজর ধমর্ েছেড় 
কাuেক uপকার বা সাহাযয্ করেত eিগেয় যাi, তখন েদখা েগল িকছু িদন পের েস েযমন িছল েতমনi েথেক েগল, মাঝখান েথেক 
আমার ধমর্টা হািরেয় েগল। েসiজn আমােদর শাst, িবেশষ কের গীতা বারবার বেল িদে  েতামার ধেমর্র বাiের িকছু করেত েযo 
না, ধমর্ মােন আমার যা কতর্বয্ কমর্ েসiটাi কের েযেত হেব, কতর্বয্ কেমর্র বাiের েযেত েনi। বলেছন – 
 

ঈ রঃ সবর্ভতূানাং hেdেশহজুর্ন িত িত। াময়n সবর্ভতূািন যntাrঢ়ািন মায়য়া।।৬১।। 

 ei পাখা েকন ঘরুেছ? কারণ iেলিkTিসিট আেছ বেল। েখলনা পুতুল েকন নাচেছ? কারণ েভতের iেলিkTকয্াল েমাটর 
লাগান আেছ। যত সজীব pাণী আেছ তােদর সবার েভতের ঈ র বেস আেছন, িতিন হে  ৈচতn সtা, ৈচতn সtা আর আtা 
eক, আtা আর ঈ র eক, ঈ র আর bh eক। েসiজn kkর েহাক, েবড়াল েহাক, মশা েহাক, মািছ েহাক আর মাnষi েহাক, 
সবার েভতের সাkাৎ েসi ঈ র বেস আেছন। ei েবাতেলর িনেজর চলার kমতা েনi, জড় জড়i থােক, জড় কখন িনেজর েথেক 
চলেত পােরনা। জড় চেল ৈচতn সtােত, ৈচতn সtা বয্িতরেক জড় কখনi চলেত পারেব না। শিk তখনi কাযর্ কের যখন তার 
েপছেন ৈচতn সtা থােক। ei েয সমs pাণী চেল িফের েবড়াে  কারণ সবার hদেয় েসi ৈচতn সtা, ঈ র বেস আেছন বেল। 
eiজn বলেছন – াময়n  সবর্ভূতািন যntাrঢ়ািন মায়য়া, anযর্ামী ঠাkর সবর্জীেবর hদেয় aিধি ত হেয় পুতেুলর মত সমs জীবেক 
মায়ার dারা চালাে ন। েসiজn িক করেত হয় – 
 

তেমব শরণং গ  সবর্ভােবন ভারত। তৎpসাদাৎ পরাং শািnং sানং pাpয্িস শা তm ।।৬২।। 

 েসiজn aজুর্ন েতামােক বলিছ শরীেরর ধমর্েক তয্াগ কের তাঁর শরণ নাo। কার শরণ েনেব? িযিন েতামার hদেয় বেস 
েতামােক চালাে ন। তাঁর শরণ িনেল িক হেব – তৎpসাদাৎ পরাং sানং pাpয্িস শা তm , আমােদর শরীেরর মেধয্ dেটা শিk 
আেছ, eকটা জেড়র আেরকটা ৈচতেnর। আমরা মেন করিছ হািড়েত আলু, পটল লাফাে । আলু, পটল লাফাে  েকন? নীেচ আgন 



431 

 

Gita-2010/RKMVU/Indian Spiritual Heritage 

 

আেছ বেল। শরীর চলেছ েকন? েভতের ৈচতn সtা বা ঈ র আেছন বেল। েসiজn শরীেরর uপর মােন জড় শিkর আ য় না 
িনেয় ঈ েরর মােন ৈচতn শিkর আ য় নাo। পুেরা গীতা eiটাi আেদশ করেছ তুিম েতামার শরীেরর ধমর্, শরীেরর আ য় েছেড় 
ঈ রেক ধর। ei gh কথা বলার পর বলেছন – 
 

iিত েত jানমাখয্াতং ghাদ্ ghতরং ময়া। িবমৈৃ তদেশষণ যেথ িস তথা kr।।৬৩।। 
 

 েহ aজুর্ন, ei মাt েতামােক েয কথা gেলা বললাম, egেলা ghতর েথেক ghতম, egেলা সাধারণ েলাক বুঝেতi 
পারেব না। eবার তুিম িবমৃ , মােন তুিম eখন ভােলা কের িচnা ভাবনা কর, িচnা ভাবনা কের eবার তুিম েতামার যা মেন হয় 
কর। আচাযর্ িশ েক যা uপেদশ েদoয়ার িদেয় েদন, uপেদশ েদoয়ার পর আচাযর্ বেল েদন – আমার যা বলার বেল িদলাম, 
eবার তুিম িবচার কর, িবচার েতামােক িনেজেক করেত হেব। িবচার কের িঠক কর তুিম িক করেব। েসiজn aেনেক েয েবাকার 
মত বেল ীকৃ  aজুর্নেক যুd করার জn তািতেয় িছেলন, আদেপi eটা িঠক নয়। ভগবান ীকৃ  িdতীয় aধয্ােয় বেলিছেলন, তিুম 
িবচার কের েদখ, তুিম যিদ যুd েkt েথেক পািলেয় যাo তাহেল েতামােক েদেখ েলােকরা হাসাহািস করেব, বয্  করেব। কলি ত 
জীবন যাপন করার েথেক মের যাoয়াi ে য়। তার েচেয় বরং তুিম sধমর্ পালন কের দৃ াn sাপন কর, েলােক েতামােকi anসরণ 
করেব। তারপর a াদশ aধয্ােয় eেস ভগবান বলেছন, তুিম বলছ যুd করেব না, িকnt েতামার pকৃিতi েতামােক িদেয় যুd কিরেয় 
েনেব। eকিদেক যুd করেব না বেল চেল িগেয় েলােকর হািসর পাt হেব, পের ঐ যুdটাi করেব, ততkেণ যা kিত হবার হেয় 
যােব। তবু আিম েতামােক যা বলার বেল িদলাম, eবার তিুম িনেজ িঠক কর তিুম িক করেব, েতামার েযমনিট মেন হেব েতমনিটi 
করেব। তারপেরo আিম েতামােক বলিছ – 
 

সবর্ghতমং ভয়ূঃ শৃণু েম পরমং বচঃ। iে াহিস েম দঢ়ৃিমিত তেতা বkয্ািম েত িহতm ।।৬৪।। 

 eবাের আিম েতামােক সবর্ােপkা ghতম, আমার ে  বাকয্, েযটা eর আেগo aেনকবার বেলিছ েসi কথাi আবার 
েতামার িহেতর জn বলিছ। কারণ iে াহিস েম দৃঢ়িমিত, eর আেগo েতামােক বেলিছ েয তুিম আমার aতয্n িpয়। কারণ ভগবান 
aজুর্েনর i , আিম যােক ভােলাবাসব েসiেতা আমােক ভােলাবাসেব। আিম যােক ভােলাবািসনা, েস eকিদন dিদন আমার েপছেন 
ঘরুঘরু কের আমােক েপল না বেল চেল যােব। যার আিম i , তার মােন তােকo আমােক i  করেত হেব। বnু বnু তখনi যখন 
dজন dজনেক ভােলাবােস, তা না হেল বnুt হয় না। aজুর্ন তিুম আমােক ভােলাবাস, তাi তিুমo আমার i , মােন তিুমo আমার 
aতয্n িpয়, েসiজn েতামােক ei ে  gh কথা বলিছ। িক েসi gh কথা? 
 

মnনা ভব মdেkা মদ্ যাজী মাং নমsrু। মােমৈব িস সতয্ং েত pিতজােন িpেয়াহিস েম।।৬৫।। 

 ভগবান eর আেগর ে ােক িনেজo বলেছন েয eর আেগo েতামােক বেলিছ। নবম aধয্ােয় ei ভাবটােক িতিন িনেয় 
eেসিছেলন eখন ঐ ভাবটােকi আবার eখােন মেন কিরেয় িদে ন। ঠাkর বলেছন মাnষ েক? যার আেছ মােন hঁশ। মান মােন 
িক? aহং েবাধ। aহং েবাধটা েকােtেক আসেছ? েভতের িযিন anযর্ামী rেপ আেছন, তাঁর কাছ েথেক। ei বয্াপাের েয সজাগ হেত 
চাiেছ তােক িক করেত হেব? মnনা ভব, মন, মােন েতামার িচt, eখােন তুিম আমােকi বসাo, aথর্াৎ ভগবান ীকৃ েকi েতামার 
িচেt sািপত কর। মdkঃ, তিুম আমারi ভk হo, আমােক ছাড়া আর কাuেক ভজনা করেত হেব না। আর মদ্ যাজী মাং নমsুr, 
আমারi পূজা aচর্না করেব। আমরা সবাi কােক পূজা aচর্না করিছ? aিফেস িনেজর বs েক কির, বািড়েত িনেজর িগnী বা sামীেক 
কির। aজুর্ন, তিুম an কাuেক পূজা aচর্না করেত েযo না, আিম ভগবান, আমারi ভজনা কর। তাহেল িক হেব? মােমৈব িস 
সতয্ং েত, তাহেল তুিম আমােকi পােব। eরা আেগ আেগ ভগবান ei dেটা শb aেনকবার িনেয় eেসিছেলন, মি tঃ আর 
মৎপরঃ। আমােদর মন সব সময় েকান eকটা িজিনষেক িনেয় পেড় থােক আর আমরা an eকটা িজিনষেক ে  মেন কির। pায়i 
েদখা যায় মি tঃ আর মৎপরঃ dেটা আলাদা হয়। আচাযর্ শ র িনেজi বলেছন, eকজন যুবেকর মন সব সময় eকজন যুবতীেত 
পেড় থােক িকnt েসi যুবকo জােন েয ভগবান িশব বা িব ু ei েমেয়িটরo মািলক। বািড়েত িগnী মালকাiন হেত পাের িকnt 
িগnীরo মািলক হে ন ভগবান। িঠক েতমিন সাধারণ েলােকেদর কােছ aিফেস সব েথেক kমতাবান হে  তার aিফেসর বs , 
বািড়েত তার িগnী আর পাড়ােত মsানরা, আর মাথায় সব সময় ঘুরেছ কািমনী-কা ন, eর পর েস েকাn  িদক িদেয় eেগােব আর 
িকভােবi ধমর্ সাধন করব!  
 

 িকnt গীতা বলেছ, pথম কথা েতামােক জানেত হেব েয ঈ রi হে ন মািলক আর তাঁরi শরণাগিত িনেত হেব। িdতীয় 
কথা হে , িচnার মেধয্ সব সময় তাঁেকi রাখেত হেব। েসখান েথেক তখন আেs আেs শরীর মন সব পিরবতর্ন হেয় যায়। সতয্ং 
েত pিতজােন, আিম েতামােক িদিবয্ েখেয় বলিছ, তিুম যিদ েতামার মন, বুিd, aহ ার সব িকছু আমােক িদেয় দাo তাহেল eiটাi 
হেব েযটা আিম েতামােক বললাম। আিম যিদ েতামার সমs মন, hদয় জুেড় জিড়েয় থািক তাহেল eটা েজেন যাo েয, তিুম 
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পুেরাপুির আমার কােছi আসেব। তখন িক হেব? েতামার েকান েশাক েমাহ থাকেব না, েতামার সব aশািn দূর হেয় যােব, eটা 
আিম িদিবয্ েখেয় বলিছ। ঠাkরo বলেছন – মাiির বলিছ, ঈ র ছাড়া আিম আর িকছু জািননা। িদিবয্ েখেয় eটাi বলিছ েয, e 
ছাড়া আর িকছু েনi।  
 

 eর পেরর ে ােক ভগবান পুেরা গীতাটােক িঠক িঠক gিটেয় িনেয় uপসংহার টানেছন আর আচাযর্ শ র বলেছন, গীতার 
eটাi হে  েশষ কথা। পুেরা গীতাটােক েকন aজুর্নেক বলেলন? ei ৬৬ নং ে ােকর জn। িযিন jানী তাঁেক আর িক uপেদশ 
েদেবন, েয েজেগ আেছ তােক েতা আর জাগােনার েকান বয্াপার থােক না, েয ঘুিমেয় আেছ তােকi জাগান হেব। তাi িযিন 
তttjানী, তাঁর জn গীতার েকান uপেদশ নয়, কারণ jানীেতা জােনন ঈ েরর িক srপ। িকnt তttjানীর aবsা বণর্না করা হেয়েছ 
আমােদর মেন eকটা আgহ o uৎসাহ সিৃ  করার জn। গীতােত তাi dেটা বণর্না েদoয়া হেয়েছ, jানীেদর জn jানেযাগ আর 
কিমর্েদর জn কমর্েযাগ। িকnt িযিন তttjানী িতিন েতা েজেন েগেছন তাঁেক িক করেত হেব, তাঁর জn গীতা নয়। গীতা হে  
তােদরi জn যারা তttjানীেদর মত পারেব না। eরা পারেব না বেল পুেরা গীতােত তােদর মেধয্ আgহ জাগাবার জn েকাথাo 
তttjানীর বণর্না করেছন, েকাথাo িবিভn সাধনার কথা, আরo eটা েসটা বণর্না কের কের, jানীেদর বাদ িদেয় আর সব মাnেষর 
জn েশষ কথা eখােন বলেছন। 
 

সবর্ধমর্াn পিরতয্জয্ মােমকং শরণং bজ। aহং tাং সবর্পােপেভয্া েমাkয় ািম মা শুচঃ।।৬৬।। 

 তুিম েতামার সব ধমর্ ছাড়, an েকান িদেক েতামার মনেক েযেত িদo না, আমােক eত জপ করেত হেব, eতকkণ ধয্ান 
করেত হেব, eত তীথর্ করেত হেব, আরo ei েসi করেত হেব, ei েদবতােক, aমুক বাবাজীেক মানেত হেব, ei ধরেণর যত 
রকেমর ধমর্ কমর্ আেছ সব েছেড় িদেয় মােমকং শরণং bজ, eকমাt আমার শরেণ চেল eস। aহং tাং সবর্পােপেভয্া, েতামার 
জীবেনর যত পাপ আেছ, ei েয ভাবছ তুিম eেতা েলাকেক মারেব বেল েতামার পাপ হেব, সব রকেমর পাপ েথেক েমাkয় ািম 
মা শুচঃ, সব পাপ েথেক আিম েতামােক েটেন বার কের িনেয় আসব। পাপ েথেক েটেন বার করব বলেছন, eর aথর্ ei নয় েয 
িতিন েকান পkপাত করেছন। কারণ ভগবােনর uপর সব িকছু aপর্ণ কের িদে , eর আেগ ভগবান েয aি কার কের বেলিছেলন 
– যs নাহ ৃেতা ভােবা বিুdযর্s ন িলপয্েত। হtািপ স iমাঁেlাকাn হিn ন িনবধয্েত – যখন পুেরাপিুর ভগবােনর pিত শরণাগিত 
হেয় যায়, তখন তাঁর বুিd আর িলp হয় না, বুিd যিদ িলp না হয় তখন তার ফলo তাঁর কােছ আসেব না, eবার িতিন সারা 
জগৎেকo যিদ হতয্া কের েদন তখনo েকান িকছুi তাঁেক আর sশর্ করেত পারেব না। ভগবান udার কেরন না, মাnষ িনেজেকi 
িনেজ udার কের, কারণ তাঁর মন ভগবােন eেতাটাi িলp হেয় েগেছ েয েকান কেমর্র ছাপ তার মেধয্ আর পড়েত পােরনা, 
েসiজn েকান পাপi তাঁেক আর sশর্ করেত পােরনা। তাi ভগবান বলেছন, তিুম পুেরাপুির ভগবােনর শরণাগত হেয় যাo। ei 
কথা বলার পর গীতা eiখােনi েশষ হেয় যাে । গীতার মূল বkবয্ হে , িযিন jানী িতিন শুধু আtিচnন বা ঈ র িচnন িনেয়i 
থাকেবন, তাঁর েকান কতর্বয্ কমর্ েনi। যাঁেদর আিম েবাধটুk চেল েগেছ তাঁেদর জni jানেযাগ। িকnt যােদর আিম েবাধ আেছ, 
aহ ার েবাধ আেছ, েদহ েবাধ আেছ তােদর জn কমর্। কমর্ িকভােব করেব? ভগবােন কেমর্র সব ফল aপর্ণ কের কমর্ করেত হেব। 
তিুম বণর্া ম ধমর্েক মােনা আর নাi মােনা, তুিম িহnd ধেমর্র সব িকছু মােনা আর নাi মােনা তােত িকছু যায় আেস না, শুধু যা িকছু 
কমর্ করেব ঈ রােথর্ কমর্ কের সব কেমর্র ফল ঈ রেকi সমপর্ন করেব। েসiজni বলেছ সবর্ধমর্ান পিরতয্জয্ মােমকং শরণং bজ, 
eiটাi হে  গীতার মূল যুিk, eiটাi হে  গীতার মূল sm। পুেরা গীতা েকন বলা হেয়েছ? ei ে াকটােক বলার জn। eরপর 
েতামার পূণয্ কেমর্র জno sেগর্ েযেত হেব না, পাপ কেমর্র জno নরেক েযেত হেব না। তাহেল তুিম েকাথায় যােব? আমার সােথ 
তিুম eক হেয় যােব। আমার েতা েকাথাo আসা যাoয়া েনi, আিম সবর্বয্াপী, আিম aবয্য়, aখN সি দানn। aখN সি দানn 
েকাথায় আসেব যােব। আিম eখােন েথেক েযমন েহঁেট সlেলক যাi, তিুম িক েসi রকম েহঁেট রামকৃ েলাক যােব? না, েতামার 
েকান আসা যাoয়া হেব না, তিুম যা িছেল তাi হেয় েগেল। তিুম িনতয্-শুd-বুd-মুk srপ িছেল eখন তাi হেয় েগেল। ঈ েরর 
সােথ, aখN সি দানেnর সােথ eক হেয় েগেল। eরপর বলেছন – 
 

iদং ত ুনাহতপsায় নাহভkায় কদাচন। ন চাহশুrষেব বাচয্ং ন চ মাং েযাহভয্সয়ূিত।।৬৭।। 

 েদেখা aজুর্ন, েতামােক aেনক gh কথা বললাম, egেলা তুিম িকnt যােক তােক বেল েবিড়o না। েযমন বাiেবল, 
েকারান যত েলাকেক বলেত পার তত ভােলা, িকnt eখােন িঠক তার uেlা বলা হে । ন aপতপsায়, যার েকান তপsা েনi 
তােক ei গীতার কথা বলেত েযo না। ন aভkায়, েয আমার ভk নয় তােক গীতার কথা বলেব না। আর েয ভk, তপsী িকnt ন 
চাহশুrষেব বাচয্ং আমার কথা শুনেত চায় না তােকo কkণ গীতার কথা েশানােব না। ন চ মাং েযাহভয্সূয়িত, যারা আমার pিত 
েdষ কের তােদর েতা েকান মেতi আমার কথা শুিনo না। েসiজn যারা গীতার কথা শুনেত আgহী নয় তােদর েজার কের বা 
েলাভ েদিখেয় গীতার কথা শুনেত িনেয় যাoয়া কখনi uিচৎ নয়, eেত pচN পাপ হয়। গীতার কথা যার তার জn নয়। গীতার 
কথা তাহেল কােদর বলেব? তপsা থাকা চাi, ীকৃে  ভিk থাকা চাi আর েশানার আgহ থাকা চাi, ভগবােনর pিত েকান িবেdষ 
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ভাব যার েনi। আচাযর্ শ র খুব snর বলেছন – যিদ মাnেষর সব gণ থােক, েমধা আেছ, িবরাট পিNত, িকnt ভগবােন তার 
িব াস েনi, মােন ীকৃে  তার িব াস েনi, েকান ভােবi তােক গীতার কথা বলেত েযo না। আর eর মেধয্ ei কিট িজিনেষর 
eকটা যিদ anপিsত থােক তােক িকnt গীতার কথা শুিনo না। গীতার কথা নািsকেদর জn eেকবােরi নয়। ei আদশর্gেলা 
িহndরা খুব কেঠার ভােব anসরণ করত বেল গীতার কথা খুব েবিশ pচার হত না। যােদর তপsা েনi, ভিk েনi, আgহ েনi, 
aিব াসী, ঈ েরর pিত যােদর েdষ আেছ eেদরেক শােstর কথা বলেল শােstর ক  হয়। eরপর বলেছন – 
 

য iদং পরমং ghং মdেkষব্িভধাsিত। ভিkং মিয় পরাং কtৃা মােমৈব তয্সংশয়ঃ।।৬৮।। 

 েয আমার ei কথাgেলার েসবা করেব, মােন েয আমার ভkেক ei কথাgেলা েশানােব বা বয্াখয্া করেব েসo িকnt 
আমােকi পােব। aথর্াৎ আিম েতামােক গীতার ei uপেদশ িদলাম eখন তিুম পালন করছ বেলi েয শুধু তুিমi আমােক পােব তা 
নয়, eমনিক েয dার সে  গীতার কথা বণ কের বা dার সে  গীতার বয্াখয্া কের কাuেক েবাঝায় তােতo তার ভিk লাভ 
হেব। eiটাi হে  িঠক িঠক ঠাkেরর কাজ, eiটাi jানযj। 
 

ন চ তsাnnে ষ ুকি েn িpয়কtৃমঃ। ভিবতা ন চ েম তsাদnঃ িpয়তেরা ভিুব।।৬৯।। 

 ei েয গীতা শােstর পরmরােক যাঁরা eিগেয় িনেয় চেলেছন, eঁেদর pিত আমার সব েথেক েবিশ ভােলাবাসা, eঁরাi 
আমার িpয়পাt। কারণ eiটাi হে  িঠক িঠক ঠাkেরর কাজ। ঈ েরর কাজ েকানটা? তাঁর কথােক পরmরা ভােব চািলেয় যাoয়া। 
িকnt eটাo মাথায় রাখেত হেব, পরmরােক eিগেয় িনেয় েযেত িগেয় aপােt ঈ েরর কথা বলেত েযo না। আর বলেছন – 
 

aেধয্ েত চ য iমং ধমর্ং সংবাদমাবেয়াঃ। jানযেjন েতনাহিম ঃ sািমিত েম মিতঃ।।৭৯।। 

 আমােদর েয সংবাদ, aথর্াৎ ei ীকৃ -aজুর্ন সংবাদেক েয jানযj rেপ gহণ করেব েস হেব ে তম। eখােন আচাযর্ 
শ র চারেট যেjর কথা বলেছন – িবিধ, জপ, uপাংশু o মানস। িবিধ যj –  যাঁরা িবিধ েমেন নানান রকেমর যj, আচার 
uপাচার কেরন, জপযj – যাঁরা pচুর জপ করেছন, uপাংশু যj –  মেntা ারণ o িবিভn মntািদ িনেয় পূজা করােক uপাংশু যj 
বলা হয়। আর মানস যj, মেন মেন সব িকছু, মােন ধয্ানািদ করা। ei চারেট যেjর মেধয্ মানস যj হে  ে  যj। গীতা 
aধয্য়ণ করা, গীতা বয্াখয্া করা, গীতার stিত করা egেলা হে  সব মানস যj। িযিন ে াতা িতিন িক পােবন? 
 

dাবাননসূয়  শণৃয়ুাদিপ েযা নরঃ। েসাহিপমkুঃশুভােlাকঁাn  pাpয়ুাৎ পণুয্কমর্ণাm ।।৭১।। 

 dার সােথ িযিন গীতা বণ কের যাে ন িতিনo eকi ফল পান। আসল কথা হে  সময় না হেয় থাকেল েকu গীতা 
dার সােথ িন া িনেয় ৈধযর্ ধের শুনেত যােব না। eখােন যাঁরা eত িদন ধের গীতার আঠােরািট aধয্ায় dার সােথ িন াপূবর্ক শুেন 

যাে ন, কত দূর দরূ েথেক সবাi আসেছন, শীত gী  বষর্া uেপkা কের dপুেরর িব ামেক িবসজর্ন িদেয় eখােন সবাi আসেছন, 
িন া আর dা না থাকেল eেতা ক  কের েকu গীতা শুনেত আসেতন না, eনারাi ধn। aেনক শুভ কমর্ না থাকেল ei রকম 
িন া, dা, ভিk, ৈধযর্ হয় না। eবার aজুর্নেক ভগবান ীকৃ  িজেjস করেছন – 
 

কি েদত তূং পাথর্ tৈয়কােgণ েচতসা। কি দjানসেmাহঃ pন েs ধন য়।।৭২।। 

 েহ aজুর্ন, েতামােক eতkণ েয gh তেttর uপেদশ gেলা বললাম egেলা মন িদেয় বণ কেরেছা েতা? egেলা েশানার 
পর েতামার মেনর মেধয্ যত a ট ব ট িছল েসgেলা পির ার হেয়ছ েতা, েতামার েমাহ িক দরূ হেয়েছ? তখন aজুর্ন বলেছন – 
 

aজুর্ন uবাচ 
নে া েমাহঃ sিৃতলর্bা tৎpসাদাnয়াচযু্ত। িsেতাহিs গতসেnহঃ কিরে  বচনং তব।।৭৩।। 

 েহ ভগবান aচযু্ত, আপনার কথা েশানার পর আমার েয েমাহ িছল েসটা ন  হেয়েছ। aজুর্েনর েমাহ হেয়িছল েয ভী  
েdাণ eঁেদর আিম িকভাব বধ করব। eকটা িজিনষ, েযটা আমার কােছ েনi, েসটােক পাoয়ার i ােত মনটা যখন আ n হেয় যায় 
তখন েসটােক বলা হয় েলাভ, আর েযটা আমার কােছ আেছ েসটােক হারােনার ভয় মনটােক যখন েঢেক েফেল তখন তােক বলা হয় 
েমাহ। েশাক হে , েয িজিনষটা আমার কােছ িছল িকnt চেল েগেছ বা হািরেয় েগেছ, তখন েসটার জn িবমষর্ হেয় পড়া। েশাক, 
েমাহ আর েলাভ ei িতনেট মনেক সব সময় aবসােদ ভিরেয় রােখ, আমার eকটা বািড় িছল সরকার েসi বািড়টােক দখল িনেয় 
েভে  িদেয়েছ, িকংবা d তৃকারীরার eেস আgন লািগেয় িদেয়েছ, বািড়টা চেল যাoয়ােত েয dঃখ হল eটােক বলা হে  েশাক। 
আমার বািড় আেছ, পািটর্র েলােকরা eেস বলল ei বািড়টােক আমােদর পািটর্র কােজ িকছু িদেনর মেধয্i েছেড় িদেত হেব, তখন 
বািড়টা হারাবার ভয় eেস আমার মনেক gাস কের িনল, েমাহ হেয় েগেছ। আমার eকটা গািড় আেছ, an কাrর eর েথেক eকটা 
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দামী গািড় েদেখ মেন হল, ei মেডেলর গাড়ীটা হেল ভােলা হত, তখন েলাভ eেস মনটােক aিsর কের তুলল। েশাক, েমাহ আর 
েলাভ ei িনেয়i সমs জগৎ চলেছ। aজুর্েনর ei েমাহটা েকেট েগেছ। আর বলেছন sৃিতলর্bা, sৃিত হে  শাst বাকয্েক জীবেনর 
rবতারা কের িনেয় জীবনেক চািলেয় িনেয় যাoয়া। আজ েথেক eগােরা বছর আেগ ei িদেন আিম িক েখেয়িছলাম আমার মেন 
েনi, যিদ মেন থােক তাহেল eটা কmুয্টার েমেমাির, আমার জীবেন চলার পেথ ei sৃিত েকান কােজi লাগেব না। sৃিত মােন 
আজ েথেক eগােরা বছর আেগ িক েখেয়িছলাম েসটােক মেন রাখােক বলা হে  না। sৃিত হে , আমার জীবেনর জn শােst েয 
বাকয্gেলা বলা হেয়েছ, েসi বাকয্gেলােক মাথায় েরেখ জীবনেক েসiভােব পিরচািলত করা। sৃিতলর্bা, মােন আিম বুেঝ েগিছ 
আমােক িক করেত হেব, কারণ আিম আমার কতর্বয্ কেমর্র বয্াপাের সেচতন হেয় েগিছ। tৎpসাদাnয়াচুয্ত, েহ aচযু্ত, েতামার 
কৃপােতi আমার সমs েমাহ ন  হেয়েছ আর আিম আমার sৃিতেক িফের েপেয়িছ।  
 

 pথম aধয্ােয় aজুর্ন বেলিছেলন – গাNীবং sংসেত হsাৎ - আমার হাত কাঁপেছ, হাত েথেক আমার গাNীব পেড় যাে , 
eখন বলেছন িsেতাহিs, আিম eখন িsত হেয় েগিছ। আর গতসেnহঃ, আমার সব সেnহ, সংশয় চেল েগেছ। মুNেকাপিনষেদ 
eiটাi বলেছন – িভদয্েত hদয়gিnি দয্েn সবর্সংশয়ঃ। kীয়েn চাs কমর্ািণ তিsn  দৃে  পরাবের।।(২/২/৮) – েসi পরমাtার 
দশর্েনর পর hদেয়র সমs gিn িবন  হয়, সকল সংশয় িছn হয় eবং কমর্সমূহ kয়pাp হয়। eবার aজুর্ন বলেছন – কিরে  বচনং 
তব, েহ ভগবান, আপিন যা বলেবন আিম তাi করব। আমার আর েকান কতর্বয্ েনi, eখন আিম েলাভ েমােহ পেড় েকান কাজ 
করিছ না, আপিন আেদশ কেরেছন eটাi আমার কােছ ধমর্। ei কথাi aজুর্ন বলেছন আমার সমs hদয় gিn িছn হেয় েগেছ, 
আমার সব সেnহ দূর হেয়েছ। 
 

 eiখােনi গীতা েশষ হেয় যাে । eর পের মহাভারেতর েয মূল কািহনী িছল তার সােথ আবার জুেড় েদoয়া হে । মলূ 
কািহনীেত িছল ধৃতরাT স েয়র কাছ েথেক জানেত চাiেছ – তিুম pথম েথেক eকটু বল krেkt যুেd িক হেয়িছল। দৃ ব্া তু 
পাNবানীকং বূয্ঢ়াং dেযর্াধনsদা, ei বেল স য় pথেম শুr কেরিছল। শুr কের aজুর্ন িক করল, aজুর্েনর aবsা েদেখ তাঁেক 
ভগবান ীকৃ  িক িক বলেলন সব বলা হেয় যাoয়ার পর ভগবােনর কথা শুেন aজুর্েনর মানিসক িক পিরবতর্ন হল তার বণর্না কের 
eবাের স য় আবার ধৃতরাTেক বলেছন – 
 

স য় uবাচ 
iতয্হং বাsেদবs পাথর্s চ মহাtনঃ। সংবাদিমমমে ৗষমdতুং েরামহষর্ণm ।।৭৪ 

 েহ রাজা ধৃতরাT, ীকৃ  আর aজুর্েনর ei adুত সংবাদ শুেন আমার েরামা  হে , আমার েলামkপ সব দাঁিড়েয় েগেছ। 
eখােন আমােদর আবার মেন রাখেত হেব েয, aেনেক ভুল কের ভােব েয স য় ধৃতরােTর কােছ krেkt যুেdর আঁেখা েদখা 
হােলর ধারাভা  িদি েলন। িকnt স য় সরাসির ধারাভা  েদনিন। eখােন স য় বলেছন aে ৗষm , আিম শুনলাম। স য় িনেজi 
eকজন krেkেtর েযাdা িছেলন, িতিন eকাধাের ধৃতরােTর মntী o সারিথ। যুেdর আেগ বয্াসেদব হিsনাপুের eেস ধৃতরাTেক 
বলেলন – আিম েতামােক িদবয্দৃি  িদি  যােত তুিম যুেdর সব িকছু িনেজর েচােখ েদখেত পার। ধৃতরাT তখন বয্াসেদবেক বলেলন 
– না, না, আিম নরসংহার েদখেত পারেবা না, িদবয্দৃি  আমার লাগেব না। তখন স য়েক িনযুk করা হল সময় সময় eেস 
ধৃতরাTেক যুেdর সব িকছু বণর্না করার জn, তার জn স য়েক বর েদoয়া হেয়িছল েয স য় যখনi েযটা জানেত চাiেব তখনi 
েসটা েস মেন করেত পারেব। আসেল স য় িছেলন যুd েkেt। মহাভারেত যুd েkেt স য় িক কেরিছল তার বণর্না আেছ।  
 

 বয্াসেদেবর বর িছল স য়েক যুেd েকu বধ করেত পারেব না। পাNবরা eকবার স য়েক বধ করার জn িঘের 
েফেলিছল। িকnt বয্াসেদব তাড়াতািড় eেস পাNবেদর আটেক িদেয় বলেছন, স য় aবধয্। krেkেtর কাছাকািছ েকান জায়গােত 
বয্াসেদেবর kিঠয়া িছল। পুেরা যুdটােক িতিন িনেজর েচােখ েদেখেছন। ভাবেল aবাক লােগ বয্াসেদেবর মত aত বড় ঋিষর 
জীবনটা সিতয্i কত dঃখ ক  o েবদনায় ভরা িছল। তাঁর জননী িছেলন eক েজেলর কnা, মৎsগnা, পের নাম হল সতয্বতী। 
বাবা িছেলন eক ঋিষ, kমারী েমেয়র সােথ সmকর্ েথেক বয্াসেদেবর জn, eকিদেক মাo বয্াসেদবেক েছেড় িদেয়িছেলন, বাবাo 
েদখেতন না। eত বড় ঋিষ, তাঁেক আবার মােয়র আেদেশ ধৃতরাT আর পাNরু বাবা হেত হল, কারণ িবিচtবীেযর্র সnােনাৎপাদেনর 
kমতা িছল না। ধৃতরাT আর পাNরু সnানরা হল পাNব আর েকৗরব, eরাi eখন যুd কের পরsরেক বধ করেব। আসেল eরা 
সবাi েতা বয্াসেদেবরi েপৗt। িকnt আমােদর শাst মেত ধৃতরাT o পাN ু িকnt বয্াসেদেবর সnান নয়, যিদo শারীিরক সmn থাকেত 
পাের, িকnt শাstাnসাের eেদর dজনেকi িবিচtবীেযর্রi সnান িহসােব গণয্ করা হেব। মnsৃিতেত eটােক পির ার কের বলা 
হেয়েছ, িনযুk sামী কখনi সnােনর িপতা িহসােব দাবী করেত পারেব না। যাi েহাক িনেজর েপৗtেদর ei সংহার বয্াসেদব 
আবার তাঁর kিঠয়া েথেক িনেজর েচােখ েদখেছন। েসটােক আবার িতিন মহাভারেত বণর্না করেছন।  
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 দশ িদন যখন যুd aিতkাn হেয় েগেছ, দশ িদেনর িদন স য় ধৃতরাTেক িগেয় বলেছন – েহ রাজn , িপতামহ ভীে র 
পতন হেয় েগেছ। ei খবর েশানা মাt ধৃতরােTর মাথায় েযন বjাপাত হল, িতিন ভাবেতi পারেছন না, েয িপতামহ ভী  a বsর 
eকজন, তাঁর হােত যখন ast থাকেব তখন িtভুবেনর কাrর kমতা হেব না েয তাঁেক পরাs কের, েসi ভী েদেবর পতন িক কের 
হল। টুকটাক খবর ধৃতরাT eিদক oিদক েথেক পাি েলন িঠকi িকnt িবsািরত যা খবর স েয়র কােছi েপেতন, কারণ স েয়র 
িদবয্দৃি  থাকােত েযখােন মনট িদেয় িদেতন েসi সমেয়র পুেরা দৃ টা তাঁর েচােখর সামেন েভেস uঠত। েসiজn ভীে র ei 
খবর শুনেতi ধৃতরাT স য়েক বলেছন তিুম যুেdর pথম িদন েথেক যা যা হেয়েছ সব িবsািরত ভােব আমােক বল। তখন ধৃতরােTর 
uিk িদেয়i গীতার pথম aধয্ােয়র pথম ে াক শুr হে  – ধমর্েkেt krেkেt সমেবতা যুযৎুসবঃ। মামকাঃ পাNবাৈ ব িকমkবর্ত 
স য়।। তারপর স য় বলেত শুr কেরেছন। eiভােব গীতা শুr হল। গীতা েশষ হে  aজুর্েনর uপলিbর বণর্না িদেয়। eরপর 
স েয়র কােছ আবার িফিরেয় েদoয়া হেয়েছ, েসখােন স য় বলেছন েয ei adুত কৃ াজুর্ন সংবাদ শুেন আমার সারা শরীর 
পুলিকত আর েরামা  হে । তারপর বলেছন – 
 

বয্াসpসাদা  rতবােনতদ্ ghমহং পরm । েযাগং েযােগ রাৎ কৃ াৎ সাkাৎ কথয়তঃ sয়m ।।৭৫।। 
 

 িযিন েযােগ র, েযাগী ে , আর িতিন িনেজ sয়ং েযােগর পরমং ghং, aতীব gh কথা সব িকছু বণর্না করেছন, আিম 
েসটা তাঁর মুখ েথেক সাkাৎ শুনলাম। aথর্াৎ ঈ েরর মুখ েথেক সাkাৎ েশানা হেয়েছ, ei gh েযােগর বণর্না eর েথেক ভােলা আর 
কার কােছ শুনেত পাoয়া যােব। eকমাt বয্াসেদেবর কৃপােতi eটা সmব হেয়েছ, িতিন িদবয্দিৃ  িদেয়িছেলন বেলi আিম সব 
েদখেত শুনেত েপেয়িছলাম। িবjােনর েkেt বলা হয় – যিদ েকান িবষেয় িকছু জানেত হয় তাহেল সব সময় ঐ িবষেয়র িযিন 
aেথািরিট তাঁর েথেকi জানেত হয়। ঠাkেরর ভাব o আদেশর্র uপর iদািনং aেনক gn pকািশত হেয়েছ, ঠাkেরর uপর িবিভn পt 
পিtকায় pচুর েলখােলিখo হে । egেলা েমাটামুিট সব ভkরাi পেড়ন। িকnt ঠাkেরর জীবনী, ভাব o আদেশর্র aেথািরিট gn 
হে  ী ীরামকৃ  কথামতৃ, লীলাpস  eবং sামীজীর দশ খেNর রচনাবলী। eখন হােত gেণ পাoয়া যােব না েয কজন ভk ei 
িতনেট gn, কথামৃত, লীলাpস  আর sামীজীর রচনাবলী পুেরাটা aধয্য়ণ কেরেছন। ei কিট gn না পড়েল ঠাkেরর ভাব o ধমর্ 
আমরা বুঝেতi পারেবা না, যতi েলকচার শুিন আর যতi পtপিtকায় িবিভn pবn বা রচনা পিড়। যিদ ধমর্ বঝুেত হয়, রামকৃ  
ভাবধারা যিদ বুঝেত হয় তাহেল ei িতনেট বi aব i পড়েত হেব। eটাi eখােন স য় বলেছন, আিম সাkাৎ ভগবােনর মখু 
েথেক শুেনিছ। স েয়র েয িক aবsা িতিন িনেজo েভেব আনেn uেdিলত হেয় েগেছন, বলেছন –  

 
 
 

রাজn সংsতৃয্ সংsতৃয্ সংবাদিমমমdতুm । েকশবাজুর্নেয়াঃ পণুয্ং h ািম চ মhুমুর্hঃ।।৭৬।। 

 ীকৃ  আর aজুর্েনর ei কেথাপকথন aতীব পূণয্দায়ক, যত আিম sরণ করিছ ততi মুhমুর্h েরামাি ত, পুলিকত o 
আনিnত হি । 
 

ত  সংsতৃয্ সংsতৃয্ rপমতয্dতুং হেরঃ। িবsেয়া েম মহাn রাজn  h ািম চ পনুঃ পনুঃ।।৭৭।। 

 ীকৃ  aজুর্নেক েয তারঁ িব rপ দশর্ন কিরেয়িছেলন, aজুর্ন ছাড়া স য়েরo িদবয্দিৃ  থাকার জn ভগবােনর িব rপ 
pতয্k দশর্ন করার dলর্ভ েসৗভাগয্ হেয়িছল। েসi দৃ i আবার স েয়র sরেণ আসােত ধৃতরাTেক বলেছন ীকৃে র েসi aতয্dুত 
িব rপ যত বার আমার sরেণ আসেছ তত বার আমার মহা িবsয় uৎপn হে  আর তত বার আিম আনn anভব করিছ। ei 
সব বেল সব েশেষ স য় বলেছন – 
 

যt েযােগ রঃ কেৃ া যt পােথর্া ধnধর্রঃ। তt ীিবর্জেয়া ভিূতrর্বা নীিতমর্িতমর্ম।।৭৮।। 

 eখন আট িদেনর যুd বািক থাকেত স য় যুd েকান পিরণিতর িদেক eেগাে  বেল িদে ন। সাkাৎ ভগবান েযখােন 
আেছন, িতিন হে ন েযােগর ঈ র, গাNীব িনেয় aজুর্ন েযখােন দাঁিড়েয় আেছ, ী আর িবজয় ei dেটা িজিনষ েসখােনi থাকেব। 
ী মােন ঐ যর্, ীর পিরভাষা হে  লkী। েয গেৃহ ী থােক েসi গৃহi েদবীর আবাস। েসiজn িনয়িমত ঘের ধুপ দীপ েদoয়া, 

পূেজা aচর্না করা, ঘরেদার পির ার করা, সাজেগাজ করা pেতয্ক গৃহীেদরi কতর্বয্, egেলােত ঘের ী আেস। eখােন স য় 
বলেছন – েযখােন ভগবান ীকৃ  sয়ং, েযখােন ভগবােনর সখা aজুর্ন রেয়েছ ী আর িবজয় েসiখােনi থাকেব। ভূিতঃ, ীেকi 
আরo িবsার কের বলা হে , aভুয্দয়। rবা নীিতমর্িতমর্ম, eiটাi  rব সতয্ বেল আমার aিভমত আপনােক জািনেয় িদলাম। 
 

 pথম aধয্ােয় স য় eমন ভােব বণর্না কেরিছেলন আর eখােনo eমন ভােব বলেছন েয, েবাঝা যাে  স য় ধৃতরাTেক 
সাবধান কের িদে ন। আপিন রাজা, দশ িদেনর যুd হেয় েগেছ, আপিন iে  করেল eখনo ei যুdেক বn কের িদেত পােরন, 
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তােত আপনার সবাi েবঁেচ যােবন, আর ei নরসংহার েথেক সবাi রkা েপেয় যােব। িকnt ধৃতরাT েসi িদেক েগেলনi না। স য় 
িকnt নানা ভােব বার বার েচ া চািলেয় যাি ল িকভােব ei েকৗরব বংশেক রkা করা যায়, eখনo ধৃতরাTেক ভয় েদিখেয় যাে ন। 
an িদেক িপতামহ ভীে র পতন হেয় েগেছ, eখনo সময় আেছ। আপনার জেয়র েকান আশা েনi, আপিন জেয়র আশা পিরতয্াগ 
কের eখনo যিদ যুিধি রেদর pাপয্টা িফিরেয় েদন তাহেল আপনার kেলর নাশেক আটকান যােব। িকnt ধৃতরাT স েয়র কথা শুনল 
না। গীতার আঠােরািট aধয্ায় eiখােন eেস েশষ হে । 
 

 গীতার দশর্েনর মূল বkবয্ হে  জীবেনর uেd  ঈ র লাভ। িকnt সবার dারা ei জীবেনi ঈ র লাভ সmব নয়। কাrর 
ei জেni ঈ র লাভ হেত পাের, কাrর আগামী আগামী জেn kমাnয় unিত লােভর মধয্ িদেয়। ei kমাnয় unিত িকভােব 
হেব? যাঁরা ঈ র লােভর জn pstত আেছন, যাঁেদর েকান েদহ েবাধ েনi, সংসােরর pিত েকান আশা আকা া েনi, জগৎ েথেক 
েকান িকছুর pতয্াশা কের না, eঁরা jানেযাগেক aবলmন কের ঈ েরর বা আtার িচnা কের কের unিতর িদেক eেগােবন। যাঁরা 
ঈ র লােভর জn pstত নয়, যাঁেদর eখনo aেনক কামনা-বাসনা রেয়েছ, তাঁরা কমর্ করেবন। িকভােব কমর্ করেবন? sধমর্ পালেনর 
dারা। sধমর্ পালন করেত করেত ফলsৃহা চেল যােব। ফলsৃহা চেল যাবার পর eক সময় কমর্sৃহাo চেল যােব। কমর্sৃহা চেল 
যাবার পর ঈ েরর িচnেন মনেক সব সময় িনযুk রাখেব, তখন তাঁর মনটা পির ার হেত থাকেব। eরপর ঈ েরর কৃপােত তাঁর 
মেধয্ ঈ েরর jান psুিটত হেয় যােব। যখন ঈ েরর তtt jান eেস যােব তখন েস ঈ েরর সােথ eক হেয় েগল। eটাi গীতার 
মলূ বkবয্। ei বেল জয় ীgrমহারাজ বেল eত িদেনর গীতা anধয্ান েশষ করা হে । 
 

 
 

iিত ীমdগবদ্গীতাসপূিনষৎs bhিবদয্ায়াং েযাগশােst 

ীকৃ াজুর্নসংবােদ েমাkেযাগ নাম a াদেশাহধয্ায়ঃ।। 
 

iিত ীমdগবদ্গীতা সমাpা। 
o ঁ শািnঃ শািnঃ শািnঃ। হির o ঁ তৎসৎ। 

o ঁ ীরামকৃ াপর্ণমst ।। 
 


